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RT (EU) numeris  
 

(Sugalvotas) 
pavadinimas 

Stiprumas Vaisto 
forma 

Vartojimo 
būdas 

Vidinė pakuotė Kiekis  Pakuotės dydis 

EU/1/09/508/001 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

užpildytas 
švirkštas 
(stiklinis) 

0,5 ml 1 užpildytas švirkštas 

EU/1/09/508/002 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

užpildytas 
švirkštas 
(stiklinis) 

0,5 ml 10 užpildytų švirkštų 

EU/1/09/508/003 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

užpildytas 
švirkštas 
(stiklinis) 

0,5 ml 1 užpildytas švirkštas + 1 
adata 

EU/1/09/508/004 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

užpildytas 
švirkštas 
(stiklinis) 

0,5 ml 10 užpildytų švirkštų + 10 
adatų 

EU/1/09/508/005 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

užpildytas 
švirkštas 
(stiklinis) 

0,5 ml 1 užpildytas švirkštas + 2 
adatos 

EU/1/09/508/006 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

buteliukas 
(stiklinis) 

0,5 ml 1 buteliukas 

EU/1/09/508/007 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

buteliukas 
(stiklinis) 

0,5 ml 10 buteliukų 

EU/1/09/508/008 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

buteliukas 
(stiklinis) 

0,5 ml 100 buteliukų 

EU/1/09/508/009 Synflorix --1 Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 

buteliukas 
(stiklinis) 

1,0 ml 100 buteliukų (daugiadozių) 

EU/1/09/508/010 
 
EU/1/09/508/012 
 
EU/1/09/508/013 

Synflorix 
 
Synflorix 
 
Synflorix 

--1 

 
--1 

 

--1 

Injekcinė 
suspensija 
Injekcinė 
suspensija 
Injekcinė 
suspensija 

Vartoti į 
raumenis 
Vartoti į 
raumenis 
Vartoti į 
raumenis 

užpildytas 
švirkštas 
(stiklinis) 
buteliukas 
(stiklinis) 
buteliukas 
(stiklinis) 

0,5 ml 
 
 
2,0 ml 
 
2,0 ml 

50 užpildytų švirkštų 
 
 
10 buteliukų (daugiadozių) 
 
100 buteliukų (daugiadozių) 

        
 
--1 1 dozėje (0,5 ml) yra: 
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1* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 1 mikrogramas 
4* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 3 mikrogramai 
5* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 1 mikrogramas 
6B* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 1 mikrogramas 
7F* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 1 mikrogramas 
9V* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 1 mikrogramas 
14* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 1 mikrogramas 
18C* 2 serotipo pneumokokų polisacharidai 3 mikrogramai 
19F* 3 serotipo pneumokokų polisacharidai 3 mikrogramai 
23F* 1 serotipo pneumokokų polisacharidai 1 mikrogramas 
 

 * adsorbuota ant aliuminio fosfato                              0,5 miligramo Al3+ 
 1 konjuguota su D baltymo (iš netipuojamo Haemophilus influenzae) nešėjo baltymu   9-16 mikrogramų 
 2 konjuguota su stabligės toksoido nešėjo baltymu                5-10 mikrogramų 
 3 konjuguota su difterijos toksoido nešėjo baltymu           3- 6 mikrogramai 
 


