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EU Αριθμός 
Έγκρισης 

(Επινοηθείσα) 
ονομασία 

Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική 
μορφή 

Οδός χορήγησης Στοιχειώδης 
Συσκευασία 

Περιεχόμενο 
(συγκέντρωση) 

Συσκευασία 

EU/1/12/776/001 Fycompa 2 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  7 δισκία 

EU/1/12/776/002 Fycompa 4 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  7 δισκία 

EU/1/12/776/003 Fycompa 4 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  28 δισκία 

EU/1/12/776/004 Fycompa 4 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  84 δισκία 

EU/1/12/776/005 Fycompa 6 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  7 δισκία 

EU/1/12/776/006 Fycompa 6 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  28 δισκία 

EU/1/12/776/007 Fycompa 6 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  84 δισκία 

EU/1/12/776/008 Fycompa 8 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  7 δισκία 

EU/1/12/776/009 Fycompa 8 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  28 δισκία 

EU/1/12/776/010 Fycompa 8 mg                                                         Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  84 δισκία 

EU/1/12/776/011 Fycompa 10 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  7 δισκία 

EU/1/12/776/012 Fycompa 10 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  28 δισκία 

EU/1/12/776/013 Fycompa 10 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  84 δισκία 

EU/1/12/776/014 Fycompa 12 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  7 δισκία 

EU/1/12/776/015 Fycompa 12 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  28 δισκία 

EU/1/12/776/016 Fycompa 12 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  84 δισκία 

EU/1/12/776/017 Fycompa 2 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  28 δισκία 

EU/1/12/776/018 Fycompa 2 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  98 δισκία 

EU/1/12/776/019 Fycompa 4 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  98 δισκία 

EU/1/12/776/020 Fycompa 6 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  98 δισκία 
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EU/1/12/776/021 Fycompa 8 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  98 δισκία 

EU/1/12/776/022 Fycompa 10 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  98 δισκία 

EU/1/12/776/023 Fycompa 12 mg                                                        Επικαλυμμένο με λεπτό 
υμένιο δισκίο 

Από στόματος χρήση κυψέλη (PVC/alu)  98 δισκία 

EU/1/12/776/024 Fycompa 0,5 mg/ml Πόσιμο εναιώρημα Από στόματος χρήση φιάλη (PET) 340 ml 
(0,5 mg/ml) 

1 φιάλη + 2 
σύριγγες + 1 
προσαρμογέας 
φιάλης 

 
 


