
 

 
 

 

Alba human albümin solüsyonu %20 1x100ml flakon/kutu  

Albiomin ıv infüzyon için çözelti içeren flakon-100ml %20 1x100ml flakon/kutu Albuman berna intravenöz solüsyonu %20 1x100ml flakon/kutu 

Albuman berna intravenöz solüsyonu %20 1x50ml flakon/kutu  

Albuman berna intravenöz solüsyonu %20 1x50ml flakon/kutu  

Albumin - lfb %4 1x250ml flakon/kutu  

Albumin human %25 octapharma 1x100ml flakon/kutu  

Albumin human %25 octapharma 1x50ml flakon/kutu  

Albumin spr intravenöz enfüzyon solüsyonu %20 1x100ml flakon/kutu  

Albumina umana ısı %20 1x50ml flakon/kutu  

Albumina umana ısı %25 1x50ml flakon/kutu  

Albuminar flakon %20 1x100ml flakon/kutu  

Albuminar flakon %20 1x50ml flakon/kutu  

Cealb ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (100 ml) %20 1x100ml flakon/kutu  

Cealb ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (50 ml) %20 1x50ml flakon/kutu  

Human albumın - grıfols %20 1x100ml flakon/kutu  

Human albumın - grıfols %20 1x50ml flakon/kutu  

Human albumın %25 baxter ıv infüzyon için çözelti içeren flakon 1x50ml flakon/kutu  

Human albumın %20 baxter ıv infüzyon için çözelti içeren flakon 1x100ml flakon/kutu  

Human albumın %20 baxter ıv infüzyon için çözelti içeren flakon 1x50ml flakon/kutu  

Human albumın 200 dessau intravenöz infüzyon çözeltisi %20 1x100ml flakon/kutu  
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Human albumın bıotest %20 1x100ml flakon/kutu  

Human albumin %20 behring (düşük tuz) ıv infüzyon için çözelti içeren flakon 1x100ml flakon/kutu  

Human albumin %20 behring (düşük tuz) ıv infüzyon için çözelti içeren flakon 1x50ml flakon/kutu  

Plasbumin-20 ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (100ml) %20 1x100ml flakon/kutu  

Plasbumin-20 ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (50ml) %20 1x50ml flakon/kutu  

Plasbumin-25 ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (100ml) %25 1x100ml flakon/kutu  

Plasbumin-25 ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (50ml) %25 1x50ml flakon/kutu  

Uman albumın ıv infüzyon için çözelti içeren flakon %20 1x100ml flakon/kutu  

Uman albumın ıv infüzyon için çözelti içeren flakon %20 1x50ml flakon/kutu  

Uman albumın ıv infüzyon için çözelti içeren flakon %5 1x250ml flakon/kutu  

Vialebex ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (100 ml) %20 1x100ml flakon/kutu  

Vialebex ıv infüzyon için çözelti içeren flakon (50 ml) %20 1x50ml flakon/kutu  

Zenalb 20 (insan albumin, %20 solüsyonu) 1x100ml flakon/kutu  

Zenalb 20 (insan albumin, %20 solüsyonu) 1x50ml flakon/kutu  
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