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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUNDERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ANGELIQ 1 mg / 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Drospirenoni ja estrogeeni Drospirenon och estrogen)
Bayer

* 3 x 28

015089

30,90 €

1.3.2015-28.2.2018

ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
(Fondaparinuuksi - Fondaparinux)
Glaxo Group Ltd

* 10 x 0,3 ml

015333

27,59 €

1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on yhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa sairauden hoidossa peruskorvattava (35 %),
lukuun ottamatta seuraavia käyttöaiheita:
 Aikuisten alaraajojen akuutin oireisen spontaanin pinnallisen laskimotromboosin hoito, kun
samanaikaisesti ei ole syvää laskimotromboosia.
 Epästabiilin angina pectoriksen tai sydäninfarktin ilman ST-nousuja (UA/NSTEMI) hoito potilailla, joille
kiireellinen (<120 min) invasiivinen hoito (PCI) ei ole indisoitu.
 ST-nousuinfarktin (STEMI) hoito potilailla, jotka saavat trombolyyttistä lääkehoitoa tai joille alussa ei
anneta muuta reperfuusiohoitoa.
ARIXTRA 2,5 mg/ 0,5 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Fondaparinuuksi - Fondaparinux)
Glaxo Group Ltd

* 10 x 0.5 ml

006547

45,98 €

1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on yhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa sairauden hoidossa peruskorvattava (35 %),
lukuun ottamatta seuraavia käyttöaiheita:
 Aikuisten alaraajojen akuutin oireisen spontaanin pinnallisen laskimotromboosin hoito, kun
samanaikaisesti ei ole syvää laskimotromboosia.
 Epästabiilin angina pectoriksen tai sydäninfarktin ilman ST-nousuja (UA/NSTEMI) hoito potilailla, joille
kiireellinen (<120 min) invasiivinen hoito (PCI) ei ole indisoitu.
 ST-nousuinfarktin (STEMI) hoito potilailla, jotka saavat trombolyyttistä lääkehoitoa tai joille alussa ei
anneta muuta reperfuusiohoitoa.
ARIXTRA 5 mg/ 0,4 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Fondaparinuuksi - Fondaparinux)
Glaxo Group Ltd

* 10 x 0.4 ml

022815

66,93 €

1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on yhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa sairauden hoidossa peruskorvattava (35 %),
lukuun ottamatta seuraavia käyttöaiheita:
 Aikuisten alaraajojen akuutin oireisen spontaanin pinnallisen laskimotromboosin hoito, kun
samanaikaisesti ei ole syvää laskimotromboosia.
 Epästabiilin angina pectoriksen tai sydäninfarktin ilman ST-nousuja (UA/NSTEMI) hoito potilailla, joille
kiireellinen (<120 min) invasiivinen hoito (PCI) ei ole indisoitu.
 ST-nousuinfarktin (STEMI) hoito potilailla, jotka saavat trombolyyttistä lääkehoitoa tai joille alussa ei
anneta muuta reperfuusiohoitoa.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUNDERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

CELEBRA 100 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
Pfizer Oy

* 30
* 100

001120
390971

12,79 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
39,85 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013390030
0013390100

CELEBRA 200 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
Pfizer Oy

* 10
* 30
* 100

001194
001205
391268

7,75 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
23,27 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
73,15 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013400010
0013400030
0013400100

CELECOXIB KRKA 100 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
Krka Sverige AB

* 30
* 100

421006
141441

7,67 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
23,91 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013390030
0013390100

CELECOXIB KRKA 200 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
Krka Sverige AB

* 10
* 30
* 100

576766
067046
431022

4,65 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
13,96 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
43,89 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013400010
0013400030
0013400100

CELECOXIB PFIZER 100 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
Pfizer Oy

* 30
* 100

591781
426274

7,67 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
23,91 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013390030
0013390100

CELECOXIB PFIZER 200 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
Pfizer Oy

* 30
* 100

137416
163764

13,96 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
43,89 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013400030
0013400100

CELECOXIB STADA 100 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
STADA Arzneimittel AG

* 30
* 100

395840
427644

7,67 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
23,91 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013390030
0013390100

CELECOXIB STADA 200 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Selekoksibi - Celecoxib)
STADA Arzneimittel AG

* 10
* 30
* 100

150705
375830
189454

4,65 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
13,96 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
43,89 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET

0013400010
0013400030
0013400100
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUNDERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ELIQUIS 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Apiksabaani - Apixaban)
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

* 20
* 60

375471
071521

23,30 €
64,46 €

1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla, joilla
on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa tai
varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuispotilailla, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven
tekonivelleikkaus.

ELIQUIS 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Apiksabaani - Apixaban)
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

* 60

186376

64,46 €

1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla, joilla
on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa tai
varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuispotilailla, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven
tekonivelleikkaus.
INCRUSE 55 mikrog inhalaatiojauhe, annosteltu - inhalationspulver, avdelad dos (Umeklidiniumbromidi Umeclidiniumbromid)
Glaxo Group Ltd

* 30
* 3x30

177512
372536

31,96 €
95,87 €

1.2.2015-30.11.2016
1.2.2015-30.11.2016

INNOHEP 10 000 IU anti-Xa/ml injektioneste, liuos, kerta-annosruisku - injektionsvätska, lösning i endosspruta
(Tintsapariini - Tinzaparin)
Leo Pharma A/S

* 10 x 0,25 ml
* 10 x 0,35 ml
* 10 x 0,45 ml

002831
458711
458893

19,93 €
25,40 €
32,93 €

1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018

KLYX peräruiskeliuos - rektal lösning (Natriumdokusaatti ja natriumdokusaattia sisältävät yhdistelmävalmisteet Natriumdokusat, inkl. kombinationer)
Ferring Lääkkeet Oy

* 10 x 120 ml
* 10 x 240 ml

021467
021480

39,00 €
62,00 €

1.3.2015-28.2.2017
1.3.2015-28.2.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) ummetuksen hoitoon ja suolen tyhjentämiseen potilaille, joilla on
synnynnäinen, vammautumisen, etenevän neurologisen sairauden tai muun vaikeasti vammauttavan sairauden
aiheuttama suoliston motoriikkaan tai rakenteeseen liittyvä vakava toimintahäiriö ja joilla ei muilla
hoitovaihtoehdoilla saada riittävää vastetta.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUNDERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

LATUDA 18,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Lurasidoni - Lurasidon)
Takeda Pharma A/S

* 28

092535

38,71 €

1.2.2015-31.5.2015

LATUDA 37 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Lurasidoni - Lurasidon)
Takeda Pharma A/S

* 28
* 98

538197
410432

71,60 €
227,83 €

1.2.2015-31.5.2015
1.2.2015-31.5.2015

LATUDA 74 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Lurasidoni - Lurasidon)
Takeda Pharma A/S

* 28
* 98

486157
053309

80,70 €
256,77 €

1.2.2015-31.5.2015
1.2.2015-31.5.2015

MOMETASONE CIPLA 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio - nässpray, suspension (Mometasoni Mometason)
CIPLA (EU) Limited

* 140

093665

6,60 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0013820140

OVIXAN 1 mg/g liuos iholle - kutan lösning (Mometasoni - Mometason)
Galenica AB

* 100 ml
* 2 x 100 ml

402203
461188

8,92 €
17,00 €

alkaen/fr.o.m. 1.1.2015
alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0014090100
0014090200

PRADAXA 110 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Dabigatraanieteksilaatti - Dabigatranetexilat)
Boehringer Ingelheim International Gmb

* 10 x 1
* 60 x 1

115341
115364

11,65 €
64,46 €

1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla, joilla
on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa tai
varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuispotilailla, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven
tekonivelleikkaus.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUNDERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

PRADAXA 75 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Dabigatraanieteksilaatti - Dabigatranetexilat)
Boehringer Ingelheim International GmbH

* 10 x 1
* 60 x 1

115163
115330

11,65 €
64,46 €

1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla, joilla
on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa tai
varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuispotilailla, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven
tekonivelleikkaus.
PRADAXA 150 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Dabigatraanieteksilaatti - Dabigatranetexilat)
Boehringer Ingelheim International Gmbh

* 60 x 1

442705

64,46 €

1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla, joilla
on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa tai
varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuispotilailla, joille on tehty elektiivinen lonkan tai polven
tekonivelleikkaus.
PROTELOS 2 g rakeet oraalisuspensiota varten - granulat till oral suspension (Strontiumranelaatti - Strontium
ranelat)
Les Laboratoires Servier

* 28
* 84

020456
020533

27,20 €
74,17 €

1.2.2015-31.1.2017
1.2.2015-31.1.2017

XARELTO 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Rivaroksabaani - Rivaroxaban)
Bayer Schering Pharma AG

* 10
* 30

131851
131863

22,61 €
67,83 €

1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla,
joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa
tai varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää,
 syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito sekä uusiutuvan syvän laskimotukoksen ja
keuhkoembolian ehkäisy aikuisilla, kun antikoagulaatiohoidon kesto on enintään 6 kuukautta, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuisilla potilailla, joille tehdään elektiivinen lonkka- tai
polviproteesileikkaus.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUNDERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

XARELTO 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Rivaroksabaani - Rivaroxaban)
Bayer Pharma AG

* 28
* 42
* 98

390283
139013
594353

63,31 €
94,96 €
210,41 €

1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla,
joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa
tai varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää,
 syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito sekä uusiutuvan syvän laskimotukoksen ja
keuhkoembolian ehkäisy aikuisilla, kun antikoagulaatiohoidon kesto on enintään 6 kuukautta, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuisilla potilailla, joille tehdään elektiivinen lonkka- tai
polviproteesileikkaus.
XARELTO 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Rivaroksabaani - Rivaroxaban)
Bayer Pharma AG

* 28
* 98

578944
124105

63,31 €
210,41 €

1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
 aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy vähintään keskisuuren riskin omaavilla aikuispotilailla,
joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä, kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu tyydyttävää hoitotasapainoa
tai varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää,
 syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito sekä uusiutuvan syvän laskimotukoksen ja
keuhkoembolian ehkäisy aikuisilla, kun antikoagulaatiohoidon kesto on enintään 6 kuukautta, tai
 laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuisilla potilailla, joille tehdään elektiivinen lonkka- tai
polviproteesileikkaus.
XARELTO 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Rivaroksabaani - Rivaroxaban)
Paranova Oy

* 10
* 30

504040
456408

22,61 €
67,83 €

1.2.2015-30.4.2015
1.2.2015-30.4.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on
laskimotromboembolioiden ehkäisy aikuisilla potilailla, joille tehdään elektiivinen lonkka- tai polviproteesileikkaus.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ADVATE 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä VIII - Koagulationsfaktor VIII)
Baxter AG

* 1 + 2 ml

564270

156,42 €

1.2.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
ADVATE 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä VIII - Koagulationsfaktor VIII)
Baxter AG

* 1 + 2 ml

048784

302,13 €

1.2.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
ADVATE 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä VIII - Koagulationsfaktor VIII)
Baxter AG

* 1 + 2 ml

442678

592,74 €

1.2.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
ADVATE 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä VIII - Koagulationsfaktor VIII)
Baxter AG

* 1 + 2 ml

458666

889,11 €

1.2.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
ADVATE 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä VIII - Koagulationsfaktor VIII)
Baxter AG

* 1 + 5 ml

057458

1769,34 €

1.2.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
ADVATE 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä VIII - Koagulationsfaktor VIII)
Baxter AG

* 1 + 5 ml

076358

1179,56 €

1.2.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ARANESP 10 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Darbepoetiinialfa
- Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*4

003195

77,68 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 40 µg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*1

023463

69,34 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 60 µg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*1

023425

102,83 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 80 µg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*1

023419

137,08 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 100 µg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*1

023447

170,65 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ARANESP 150 µg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*1

023441

248,93 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut
pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset
kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea
anemia.
ARANESP 300 µg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*1

023452

497,38 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut
pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset
kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea
anemia.
ARANESP 500 µg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V.

*1

023480

828,13 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut
pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset
kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea
anemia.
ARANESP 20 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Darbepoetiinialfa
- Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057126

141,31 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ARANESP 30 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Darbepoetiinialfa
- Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057148

210,62 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 40 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Darbepoetiinialfa
- Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057171

277,33 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 50 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Darbepoetiinialfa
- Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057194

343,25 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 60 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Darbepoetiinialfa
- Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057217

411,34 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 80 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Darbepoetiinialfa
- Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057239

548,29 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ARANESP 100 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057262

682,56 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.
ARANESP 150 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*4

057308

995,66 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut
pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset
kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea
anemia.
ARANESP 300 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*1

057319

497,38 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut
pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset
kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea
anemia.
ARANESP 500 µg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
(Darbepoetiinialfa - Darbepoetin alfa)
Amgen Europe B.V

*1

057341

828,13 €

1.3.2015-31.7.2017

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräiden munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan
liittyvien anemioiden hoidossa ja valmistauduttaessa eräisiin toimenpiteisiin.
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut
pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset
kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea
anemia.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

BENEFIX 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Nonakogialfa - Nonacog alfa)
Pfizer Limited

*1

075715

297,83 €

1.3.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
BENEFIX 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Nonakogialfa - Nonacog alfa)
Pfizer Limited

*1

075724

595,65 €

1.3.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
BENEFIX 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Nonakogialfa - Nonacog alfa)
Pfizer Limited

*1

075733

1191,30 €

1.3.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
BENEFIX 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Nonakogialfa - Nonacog alfa)
Pfizer Ltd

*1

545221

1786,95 €

1.3.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
BONDULC 40 mikrog/ml silmätipat, liuos - ögondroppar, lösning (Travoprosti - Travoprost)
Actavis Group PTC

* 3 x 2,5 ml

523679

21,50 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0015080075

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa glaukooma / Preparatet är godkänt för specialersättning (100
%) i sjukdom glaukom.
DIVINA tabletti - tablett (Medroksiprogesteroni ja estrogeeni - Medroxiprogesteron och estrogen)
Orion Oyj

* 3 x 21

545145

8,40 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

DIVITREN tabletti - tablett (Medroksiprogesteroni ja estrogeeni - Medroxiprogesteron och estrogen)
Orion Oyj

* 91

135574

13,61 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.
EVOREL CONTI depotlaastari - depotplåster (Noretisteroni ja estrogeeni - Noretisteron och estrogen)
Janssen-Cilag Oy

*8

490425

10,30 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.
FEMOSTON 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Dydrogesteroni ja estrogeeni - Dydrogesteron
och estrogen)
Abbott Healthcare Products B.V.

* 3 x 28

058545

16,25 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.
FEMOSTON 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Dydrogesteroni ja estrogeeni - Dydrogesteron
och estrogen)
Abbott Healthcare Products B.V

* 3 x 28

024315

15,44 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.
FEMOSTON CONTI 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Dydrogesteroni ja estrogeeni Dydrogesteron och estrogen)
Abbot Healthcare Products B.V

* 3 x 28

004579

16,70 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

FEMOSTON CONTI 0,5/2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Dydrogesteroni ja estrogeeni Dydrogesteron och estrogen)
Abbott Oy

* 3 x 28

402343

16,70 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.
FRAGMIN 2 500 IU/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Daltepariini - Dalteparin)
Pfizer Oy

* 10 x 4 ml

420356

53,94 €

1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei
ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on oireisen laskimon tromboembolian hoito
aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä, enintään kuuden kuukauden ajan
tromboembolian toteamisesta.
FRAGMIN 10 000 IU/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Daltepariini - Dalteparin)
Pfizer Oy

* 10 x 1 ml

420117

57,09 €

1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei
ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on oireisen laskimon tromboembolian hoito
aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä, enintään kuuden kuukauden ajan
tromboembolian toteamisesta.
FRAGMIN 12 500 IU/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Daltepariini - Dalteparin)
Pfizer Oy

* 10 x 0,2 ml
* 25 x 0,2 ml

420471
001004

20,55 €
48,75 €

1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei
ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on oireisen laskimon tromboembolian hoito
aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä, enintään kuuden kuukauden ajan
tromboembolian toteamisesta.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

FRAGMIN 25 000 IU/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Daltepariini - Dalteparin)
Pfizer Oy

* 5 x 0,4 ml
* 5 x 0,5 ml
* 5 x 0,6 ml
* 5 x 0,72 ml
* 10 x 0,2 ml
* 10 x 0,3 ml
* 25 x 0,2 ml

447110
447136
447151
447052
420497
399733
001029

29,41 €
36,77 €
44,12 €
52,96 €
33,29 €
46,58 €
81,60 €

1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei
ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on oireisen laskimon tromboembolian hoito
aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä, enintään kuuden kuukauden ajan
tromboembolian toteamisesta.
FRAGMIN CUM CONSERVANS 10 000 IU/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Daltepariini Dalteparin)
Pfizer Oy

* 1 x 10 ml

526616

57,47 €

1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei
ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on oireisen laskimon tromboembolian hoito
aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä, enintään kuuden kuukauden ajan
tromboembolian toteamisesta.
GRANOCYTE 0,105 mg injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos - pulver och vätska till
injektions/infusionsvätska, lösning (Lenograstiimi - Lenograstim)
sanofi-aventis Oy

*5

552799

148,03 €

1.1.2015-31.12.2016

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, aplastinen anemia, gynekologiset syövät, itsenäinen
verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa
erikseen mainittu / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer,
leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad, aplastisk
anemi, gynekologiska cancerformer, essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni, maligna tumörer, vilka inte
särskilt nämns i statsrådets förordning.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

INNOHEP 20 000 IU anti-Xa/ml injektioneste, liuos, kerta-annosruisku - injektionsvätska, lösning i endosspruta
(Tintsapariini - Tinzaparin)
Leo Pharma A/S

* 6 x 0,5 ml
* 6 x 0,7 ml
* 6 x 0,9 ml
* 30 x 0,5 ml
* 30 x 0,7 ml
* 30 x 0,9 ml

458919
458927
459560
575488
427360
429558

39,19 €
51,90 €
62,32 €
195,97 €
259,48 €
311,60 €

1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei
ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on oireisen laskimon tromboembolian hoito
aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä enintään kuuden kuukauden ajan
tromboembolian toteamisesta.
KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Enoksapariini - Enoxaparin)
sanofi-aventis Oy

* 10 x 0,2 ml
* 10 x 0,4 ml
* 10 x 0,6 ml
* 10 x 0,8 ml
* 10 x 1 ml
* 50 x 0,2 ml
* 50 x 0,4 ml

113415
113704
374587
374595
374603
008409
008615

20,55 €
33,29 €
43,75 €
46,60 €
54,04 €
97,50 €
163,18 €

1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018
1.2.2015-31.1.2018

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset
veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät, pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei
ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on oireisen laskimon tromboembolian hoito
aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä enintään kuuden kuukauden ajan
tromboembolian toteamisesta.
KLIOGEST 2 mg/1 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Noretisteroni ja estrogeeni - Noretisteron
och estrogen)
Novo Nordisk A/S

* 28

048270

4,78 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta/ Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.
LOSATRIX 12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Losartaani - Losartan)
ratiopharm GmbH

* 100

128139

19,34 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0010430100

Valmiste on erityiskorvattava (65 %) sairaudessa krooninen verenpainetauti, vaikeahoitoinen krooninen sydämen
vajaatoiminta/ Preparatet är godkänt för specialersättning (65 %) i sjukdomar specialersättning (65 %) i sjukdomar
kronisk hypertoni, svårbehandlad kronisk hjärtinsufficiens

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

NONAFACT 100 IU/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä IX - Koagulationsfaktor IX)
Sanquin, Alankomaat

* 1000 IU + 10 ml

021926

595,65 €

1.3.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
NOVOFEM tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Noretisteroni ja estrogeeni - Noretisteron och
estrogen)
Novo Nordisk A/S

* 28

007439

3,89 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.
OCTANINE 100 IU/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Hyytymistekijä IX - Koagulationsfaktor IX)
Octapharma Ab

* 500 IU + 5 ml
* 1000 IU + 10 ml

010921
010904

280,25 €
560,50 €

1.3.2015-28.2.2017
1.3.2015-28.2.2017

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt/ Preparatet är godkänt för
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.
OPTISULIN 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Glargininsuliini - Insulin glargin)
sanofi-aventis Deutschland GmbH

* 5 x 3 ml esitäytettyä kynää
(SoloStar)

481916

47,42 €

1.2.2015-30.11.2015

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa diabetes/ Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i
sjukdom diabetes.
TRAVOPROST STADA 40 µg/ml silmätipat, liuos - ögondroppar, lösning (Travoprosti - Travoprost)
STADA Artzneimittel AG

* 3 x 2,5 ml

084880

21,50 € alkaen/fr.o.m. 1.1.2015

0015080075

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa glaukooma / Preparatet är godkänt för specialersättning (100
%) i sjukdom glaukom.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT,
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

TRISEKVENS tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Noretisteroni ja estrogeeni - Noretisteron och
estrogen)
Novo Nordisk A/S

* 28

511295

4,56 €

1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
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LÄÄKEVALMISTEET, ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT
SPECIALERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

KALCIPOS 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Kalsiumkarbonaatti - Kalciumkarbonat)
Recip AB

* 60
* 180

416800
416891

3,73 €
10,98 €

1.3.2015-29.2.2020
1.3.2015-29.2.2020

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa lisäkilpirauhasten vajaatoiminta, D-vitamiinin krooniset
aineenvaihduntahäiriöt/ Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig
bisköldkörtelfunktion, kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
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LÄÄKEVALMISTEET, KORVATTAVUUDEN LAAJENNUS - LÄKEMEDELSPREPARAT,
UTVIDGANDE AV ERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ENBREL 25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Etanersepti Etanercept)
Pfizer Ltd

*4

047042

475,06 €

1.3.2015-31.10.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman
radiografista näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut
CRP) hoito aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista
näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut CRP) hoito
aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
ENBREL 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten - pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Etanersepti - Etanercept)
Pfizer Ltd

*4

566661

475,06 €

1.3.2015-31.10.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman
radiografista näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut
CRP) hoito aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista
näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut CRP) hoito
aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
ENBREL 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku - injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (Etanersepti Etanercept)
Pfizer Ltd

*4

047560

923,34 €

1.3.2015-31.10.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman
radiografista näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut
CRP) hoito aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista
näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut CRP) hoito
aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
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LÄÄKEVALMISTEET, KORVATTAVUUDEN LAAJENNUS - LÄKEMEDELSPREPARAT,
UTVIDGANDE AV ERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
luvanhaltija - tillståndets innehavare
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

ENBREL 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä - injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
(Etanersepti - Etanercept)
*4

065778

923,34 €

1.3.2015-31.10.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman
radiografista näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut
CRP) hoito aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat käyttöaiheessa vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista
näyttöä selkärankareumasta, mutta selvät merkit tulehduksesta magneettikuvissa ja/tai kohonnut CRP) hoito
aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tulehduskipulääkkeille (NSAID).
NEXAVAR 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Sorafenibi - Sorafenib)
Bayer Pharma AG

* 112

163494

3314,63 €

1.3.2015-31.12.2015

Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on edenneen,
paikallisesti levinneen tai metastaattisen erilaistuneen, radioaktiiviselle jodille refraktorisen kilpirauhaskarsinooman
hoito.
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset
kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on edenneen,
paikallisesti levinneen tai metastaattisen erilaistuneen, radioaktiiviselle jodille refraktorisen kilpirauhaskarsinooman
hoito.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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ERITYISLUPAVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT LÄKEMEDELSPREPARAT MED SPECIALTILLSTÅND, GRUND- OCH
SPECIALERSÄTTNING
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
valmistaja - tillverkade
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

HYPURIN BOVINE LENTE 100 IU/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Naudaninsuliini - Insulin
(ko))
CP Pharmaceuticals Ltd.

* 1 x 10 ml

49,26 €

1.1.2015-30.6.2016

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa diabetes / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i
sjukdom diabetes.
HYPURIN BOVINE NEUTRAL 100 IU/ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Naudaninsuliini - Insulin
(ko))
CP Pharmaceuticals Ltd.

* 5 x 3 ml

72,85 €

1.1.2015-30.6.2016

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa diabetes / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i
sjukdom diabetes.
PETNIDAN 250 mg kapseli - kapsel (Etosuksimidi - Etosuximid)
Desitin

* 100

24,75 €

1.1.2015-31.12.2015

Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat / Preparatet är
godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET
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KLIINISET RAVINTOVALMISTEET - KLINISKA NÄRINGSPREPARAT
valmiste ja vaikuttava aine - preparat Vnr
och aktiv substans
valmistaja - tillverkade
pakkauskoko - förpackningsstorlek

tukkuhinta

voimassaoloaika

viitehintaryhmä

partipris

giltighetstid

referensprisgrupp

PKU ANAMIX JUNIOR jauhe - oralt pulver
Nutricia NV

* 30 x 36 g

170,00 €

1.2.2015-31.8.2017

Valmiste on korvattava (65 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt / Preparatet är godkänt för
ersättning (65 %) i sjukdom medfödda störningar i ämnesomsättningen.

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET

