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EU törzskönyvi 
szám 

(Kereske-
delmi) név 

Hatás- 
erősség 

Gyógyszer-
forma 

Az alkalmazás 
módja       

Csomagolás Kiszerelés   

EU/1/11/695/001 Leganto 1 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír)  

7 tapasz  

EU/1/11/695/003 Leganto 1 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

28 tapasz 

EU/1/11/695/004 Leganto 1 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

30 tapasz 

EU/1/11/695/007 Leganto 1 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

84 (2 x 42) 
tapasz 
(gyűjtőcsomag) 

EU/1/11/695/010 Leganto 2 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

7 tapasz 

EU/1/11/695/012 Leganto 2 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

28 tapasz 

EU/1/11/695/013 Leganto 2 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

30 tapasz 

EU/1/11/695/016 Leganto 2 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer 
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

84 (2 x 42) 
tapasz 
(gyűjtőcsomag) 

EU/1/11/695/019 Leganto 3 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

7 tapasz 

EU/1/11/695/021 Leganto 3 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

28 tapasz 

EU/1/11/695/022 Leganto 3 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

30 tapasz 

EU/1/11/695/025 Leganto 3 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

84 (2 x 42) 
tapasz 
(gyűjtőcsomag) A gy
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EU/1/11/695/028 Leganto 4 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

7 tapasz 

EU/1/11/695/030 Leganto 4 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

28 tapasz 

EU/1/11/695/031 Leganto 4 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

30 tapasz 

EU/1/11/695/034 Leganto 4 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

84 (2 x 42) 
tapasz 
(gyűjtőcsomag) 

EU/1/11/695/037 Leganto 6 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

7 tapasz 

EU/1/11/695/039 Leganto 6 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

28 tapasz 

EU/1/11/695/040 Leganto 6 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

30 tapasz 

EU/1/11/695/043 Leganto 6 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

84 (2 x 42) 
tapasz 
(gyűjtőcsomag) 

EU/1/11/695/046 Leganto 8 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

7 tapasz 

EU/1/11/695/048 Leganto 8 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

28 tapasz 

EU/1/11/695/049 Leganto 8 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

30 tapasz 

EU/1/11/695/052 Leganto 8 mg/24 h                                                    Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

84 (2 x 42) 
tapasz 
(gyűjtőcsomag) 

EU/1/11/695/055 Leganto --                                                           Transzdermális 
tapasz 

Transzdermális 
alkalmazás 

Tasak (papír/alacsony sűrűségű PE/ 
alufólia/etilén kopolimer  
polietilén/ alufólia/etilén kopolimer/papír) 

28 tapasz (7 x 2 
mg/24h, 7 x 4 
mg/24h, 7 x 6 
mg/24h, 7 x 8 
mg/24h) A gy
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