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NEBIDO 250 mg/ml 4 ml 1 ampül {Schering} sağlık profesyonelleri için Kısa Ürün Bilgisi klinik
özellikleri.Ayrıca farmasötik formu, farmakolojik özellikleri, kalitatif ve kantitatif bileşim, farmasötik
özellikler.Ayrıca ilaç ile ilgili olarak diğer yıllara ait fiyat değişikliklerini görebilir ve eşdeğer ilaç
bilgilerine ulaşabilirsiniz.İlaç fiyatları ilgili döneme. Nebido 250 mg/ml 4 ml 1 Ampül Nedir, Ne İşe
Yarar, Yan Etkileri, Kullanım Şekli, Fiyatı
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Nebido 250 mg/ml 4 ml 1 ampul prospektüs, Kullanma Talimatı, kısa ürün bilgisi, fiyat, ssk
karşılıyormu, muadil, eşdeğerleri

NEBIDO Hakkında Kısa Bilgi. NEBIDO 250 MG/ML FLAKON, 4 ML, BAYER TÜRK KİMYA SAN.
LTD. ŞTİ. firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 1 adet 250 MG testosteron etkin maddesi
barındıran bir ilaçtır. NEBIDO , piyasada 627.67 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır.
İlacın barkod kodu 8699546770076 dir. discover more

https://sway.office.com/CtwDQK9cixIxlPFN


Nebido 1000 mg/4 ml, solution for injection Testosterone undecanoate What is in this leaflet 1. What
Nebido is and what it is used for. 250 mg/ml (corresponding to 157.9 mg testosterone). One ampoule /
vial contains 1000 mg testosterone undecanoate (corresponding to 631.5 mg testosterone). The other
ingredients are benzyl benzoate and refined
1. NOME DO MEDICAMENTO Nebido 1000 mg/4 ml solução injetável 2. COMPOSIÇÃO
QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada ml de solução injetável contém 250 mg de undecanoato de
testosterona, correspondendo a 157,9 mg de testosterona. Cada ampola/frasco para injetáveis com 4 ml
de solução injetável contém 1000 mg de undecanoato



NEBİDO 250 MG/ML 4 ML 1 AMPUL.. tedavisi kesildikten en az 14
gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI tedavisi kesildikten en az 1 gün sonra
kullanılmaya başlanmalıdır. Bir non-selektif MAOI ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce
Essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır. NEBIDO Hakkında Kısa Bilgi. Nebıdo 250 mg/ML
flakon, 4 ML, Bayer Türk Kimya san. LTD. ŞTİ. firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 1 adet
250 MG testosteron etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. NEBIDO , piyasada 527.86 ₺ satış fiyatıyla
bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. #skeleton . .

This information is intended for use
by health professionals. 1. Name of the medicinal product. Nebido 1000 mg/4 ml, solution for injection.
2. Qualitative and quantitative composition. Each ml solution for injection contains 250 mg testosterone
undecanoate corresponding to 157.9 mg testosterone. Each ampoule / vial with 4 ml solution for. visit
the website
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