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EU numeris Sugalvotas 
pavadinimas 
 

Stiprumas Vaisto forma Vartojimo būdas Pakuotė Kiekis 
(koncentracija) 

Pakuotės dydis 

EU/1/100/147/001 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 1 švirkštas su adata 

EU/1/100/147/002 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 10 švirkštų su adata 

EU/1/100/147/003 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 25 švirkštai su adata 

EU/1/100/147/004 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 50 švirkštų su adata 

EU/1/100/147/005 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 1 švirkštas be adatos 

EU/1/100/147/006 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 10 švirkštų be adatos 

EU/1/100/147/007 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 25 švirkštai be adatos 

EU/1/100/147/008 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 50 švirkštų be adatos 

EU/1/100/147/009 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 1 švirkštas be adatos ir 1 
adata atskirai 

EU/1/100/147/010 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 1 švirkštas be adatos ir 2 
adatomis atskirai  

EU/1/100/147/011 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 10 švirkštų be adatų ir 
1 adata atskirai  

EU/1/100/147/012 Hexavac -1- Injekcinė suspensija Švirkščiama į raumenis Užpildytas švirkštas 
(stiklas) 

0,5 ml 10 švirkštų be adatų ir 2 
adatomis atskirai  

1 Vienoje 0,5 ml adsorbuotos vakcinos dozėje yra:  
Išgrynintasis difterijos anatoksinas (PDT)                                                            ≥ 20 TV  
Išgrynintasis stabligės anatoksin (PTT)                                                                ≥ 40 TV 
Išgrynintasis kokliušo anatoksin (PTxd)                                                              25 µg 
Išgrynintasis filamentinis kokliušo hemagliutininas (FHA)                                25 µg 
Paviršinis hepatito B viruso antigenas (HbsAg)                                                  5,0 µg Vais
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Inaktyvintas poliovirusas (IPV):  
1-ojo tipo                                                                                                              40 D antigeno vienetų 
2-ojo tipo                                                                                                              8 D antigeno vienetai 
3-iojo tipo                                                                                                             32 D antigeno vienetai 
B tipo Haemophilus influenzae polisacharido                                                     12 µg 
konjuguoto su stabligės anatoksinu (PRP-T)                                                       24 µg  
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