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№ на ЕС (Свободно 
избрано) 
име 

Количество 
на активното 
вещество в 
дозова 
единица 

Лекарствена 
форма 

 

Път на 
въвеждане 

Първична опаковка Вид опаковка 

EU/1/20/1495/001 Palforzia 0,5 mg/1 mg Перорален прах в 

отварящи се 
капсули 

Перорално 

приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 

(PVC/PCTFE/Alu) 

13 капсули (2 x 0,5 mg + 

11 x1 mg)  

 
EU/1/20/1495/002 

 
Palforzia 

 
1 mg 

 
Перорален прах в 

отварящи се 
капсули 

 
Перорално 

приложение 

 
Капсула (HPMC) в блистер 

(PVC/PCTFE/Alu) 

 
48 капсули  

       

EU/1/20/1495/003 Palforzia 1 mg Перорален прах в 
отварящи се 
капсули 

Перорално 
приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 
(PVC/PCTFE/Alu) 

96 капсули  

       
EU/1/20/1495/004 Palforzia 1 mg / 10 mg Перорален прах в 

отварящи се 

капсули 

Перорално 
приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 
(PVC/PCTFE/Alu) 

48 капсули (32 x 1 mg + 
16 x10 mg)  

       

EU/1/20/1495/005 Palforzia 20 mg Перорален прах в 
отварящи се 
капсули 

Перорално 
приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 
(PVC/PCTFE/Alu) 

16 капсули  

       
EU/1/20/1495/006 Palforzia 20 mg Перорален прах в 

отварящи се 
капсули 

Перорално 

приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 

(PVC/PCTFE/Alu) 

32 капсули  

       
EU/1/20/1495/007 Palforzia 20 mg Перорален прах в 

отварящи се 
капсули 

Перорално 
приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 
(PVC/PCTFE/Alu) 

64 капсули  

       

EU/1/20/1495/008 Palforzia 20 mg / 100 mg Перорален прах в 
отварящи се 
капсули 

Перорално 
приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 
(PVC/PCTFE/Alu) 

32 капсули (16 x 20 mg + 
16 x100 mg)  

       
EU/1/20/1495/009 Palforzia 20 mg / 100 mg Перорален прах в 

отварящи се 

капсули 

Перорално 
приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 
(PVC/PCTFE/Alu) 

64 капсули (48 x 20 mg + 
16 x100 mg)  
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№ на ЕС (Свободно 
избрано) 
име 

Количество 
на активното 
вещество в 
дозова 
единица 

Лекарствена 
форма 

 

Път на 
въвеждане 

Първична опаковка Вид опаковка 

EU/1/20/1495/010 Palforzia 20 mg/100 mg Перорален прах в 

отварящи се 
капсули 

Перорално 

приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 

(PVC/PCTFE/Alu) 

64 капсули (32 x20 mg + 

32 x100 mg)  

       
EU/1/20/1495/011 Palforzia 100 mg Перорален прах в 

отварящи се 
капсули 

Перорално 

приложение 

Капсула (HPMC) в блистер 

(PVC/PCTFE/Alu) 

32 капсули  

 

EU/1/20/1495/012 

 

Palforzia 

 

300 mg 

 

Перорален прах в 
саше 

 

Перорално 
приложение 

 

Саше (PET/Alu/mLLDPE 
фолио) 

 

15 сашета  

 
EU/1/20/1495/013 

 
Palforzia 

 
300 mg 

 
Перорален прах в 
саше 

 
Перорално 
приложение 

 
Саше (PET/Alu/mLLDPE 
фолио) 

 
30 сашета  

 


