
49, rue Rouelle – 75015 PARIS – Tel : 01 46 99 68 20 – Fax : 09 83 62 84 24 
SAS au capital de 216 202 Euros – RCS Paris 443 960 570 – SIRET 443 960 570 00036 – Code APE 4646Z

Tijdelijke stockbreuk van LEVMENTIN 1000 mg/200 mg poeder voor 

oplossing injectie/infusie in de verpakking 10 flacons 

Paris, 16 mei 2022 

Beste meneer/mevrouw de apotheker, 

Laboratoires DELBERT wenst u op de hoogte te brengen van de tijdelijke onbeschikbaarheid van de 

volgende specialiteit:  

LEVMENTIN 1000 mg/200 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie in verpakking van 

10 flacons (BE135213)  

Omwille van het ontbreken van deze specialiteit is er een akkoord met het federaal agentschap voor 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten (AFMPS) dat Laboratoires DELBERT U uitzonderlijk en 

tijdelijk de Franse verpakking van Levmentin 1000 mg/200 mg poeder voor oplossing voor 

injectie/infusie mag aanbieden in de 1 flacon verpakking en dit aan dezelfde voorwaarden als de 10 

flacon verpakking. 

De Franse verpakking is van dezelfde fabrikant afkomstig en gelijk aan LEVMENTIN 1000 mg/ 200 

mg (nieuwe naam van AUGMENTIN 1000 mg/200 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie en 

dit vanaf 04/01/2022) geregistreerd in België in termen van kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling 

alsook de voorwaarden voor de toediening en bewaartermijnen. 

De distributievoorwaarden blijven onveranderd, uw bestellingen moeten geplaatst worden voor 

de 10 flacon verpakking met dezelfde CNK-code (3430246) en u zal 10 verpakkingen van 1 flacon 

van de Franse specialiteit ontvangen. De prijs en terugbetalingsvoorwaarden blijven dezelfde.  

De mededeling voor LEVMENTIN 1000 mg/ 200 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 

kan u terugvinden op onderstaande website van het AFMPS in het Nederlands en frans : 

https://banquededonneesmedicaments.afmps-fagg.be/#/query/human/ 

Uw bestellingen mogen via de gebruikelijke weg geplaatst worden : 

• Bestellingen : cdeexportmovianto@csp-epl.com

• Dienst na verkoop : valeria.pignard@movianto.com

• Alle andere vragen : service.clientsbelgique@delbert.fr

Wij verzekeren u dat wij bij Laboratoires DELBERT alles in het werk stellen om de continuïteit te 

kunnen blijven garanderen en dat wij alsook ons uiterste best doen voor een zo vlot mogelijke levering, 

wij houden u op de hoogte i.v.m. de evolutie van deze situatie. 

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. 

Vriendelijke groet, 

Thierry HOFFMANN 

Bevoegd Apotheker 
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