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ES numeris Sugalvotas 
pavadinimas

Stiprumas Vaisto forma Vartojimo 
būdas

Pakuotė Pakuotės dydis

EU/1/12/780/001 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

10 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/002 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

14 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/003 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

28 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/004 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

30 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/005 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                              Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

56 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/006 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

60 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/007 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

84 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/008 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

90 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/009 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

98 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/010 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

100 x 1 tablečių (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/011 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                         Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

120 x 1 tablečių (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/012 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Buteliukas (HDPE) 14 tablečių

EU/1/12/780/013 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Buteliukas (HDPE) 60 tablečių

EU/1/12/780/014 Jentadueto 2,5 mg/850 mg                                               Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Buteliukas (HDPE) 180 tablečių

EU/1/12/780/015 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg                                              Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

10 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/016 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

14 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/017 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

28 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/018 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

30 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/019 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

56 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/020 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

60 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)
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EU/1/12/780/021 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

84 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/022 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

90 x 1 tablečių (vienadozė lizdinė 
plokštelė)

EU/1/12/780/023 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

98 x 1 tabletės (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/024 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

100 x 1 tablečių (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/025 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

120 x 1 tablečių (vienadozė 
lizdinė plokštelė)

EU/1/12/780/026 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Buteliukas (HDPE) 14 tablečių

EU/1/12/780/027 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Buteliukas (HDPE) 60 tablečių

EU/1/12/780/028 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Buteliukas (HDPE) 180 tablečių

EU/1/12/780/029 Jentadueto 2,5 mg/850 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

120 (2 x 60 x 1) tablečių
(vienadozė lizdinė plokštelė)
(sudėtinė pakuotė)

EU/1/12/780/030 Jentadueto 2,5 mg/850 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

180 (2 x 90 x 1) tablečių 
(vienadozė lizdinė plokštelė) 
(sudėtinė pakuotė)

EU/1/12/780/031 Jentadueto 2,5 mg/850 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

200 (2 x 100 x 1) tablečių 
(vienadozė lizdinė plokštelė) 
(sudėtinė pakuotė)

EU/1/12/780/032 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

120 (2 x 60 x 1) tablečių 
(vienadozė lizdinė plokštelė) 
(sudėtinė pakuotė)

EU/1/12/780/033 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

180 (2 x 90 x 1) tablečių 
(vienadozė lizdinė plokštelė) 
(sudėtinė pakuotė)

EU/1/12/780/034 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

200 (2 x 100 x 1) tablečių 
(vienadozė lizdinė plokštelė) 
(sudėtinė pakuotė)

EU/1/12/780/035 Jentadueto 2,5 mg/850 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

180 (3 x 60 x 1) tablečių 
(vienadozė lizdinė plokštelė) 
(sudėtinė pakuotė)

EU/1/12/780/036 Jentadueto 2,5 mg/1000 mg Plėvele dengta tabletė Vartoti per 
burną

Lizdinė plokštelė 
(alu/PVC/PCTFE/PVC)

180 (3 x 60 x 1) tablečių 
(vienadozė lizdinė plokštelė) 
(sudėtinė pakuotė)
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