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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

(Sér)heiti Styrkleiki Lyfjaform Íkomuleið Innri umbúðir Pakkningastærð 

EU/1/20/1495/001 Palforzia   0,5 mg / 1 mg Duft til inntöku í 
hylkjum sem á að 
opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

13 hylki (2 x 0,5 mg + 
11 x 1 mg)  

 
EU/1/20/1495/002 

 
Palforzia   

 
1 mg 

 
Duft til inntöku í 
hylkjum sem á að 
opna 

 
Til inntöku 

 
Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

 
48 hylki  

       
EU/1/20/1495/003 Palforzia   1 mg Duft til inntöku í 

hylkjum sem á að 

opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

96 hylki  

       
EU/1/20/1495/004 Palforzia   1 mg / 10 mg Duft til inntöku í 

hylkjum sem á að 
opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

48 hylki (32 x 1 mg + 
16 x 10 mg)  

       

EU/1/20/1495/005 Palforzia   20 mg Duft til inntöku í 
hylkjum sem á að 

opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

16 hylki  

       
EU/1/20/1495/006 Palforzia   20 mg Duft til inntöku í 

hylkjum sem á að 
opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

32 hylki  

       
EU/1/20/1495/007 Palforzia   20 mg Duft til inntöku í 

hylkjum sem á að 
opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

64 hylki  

       
EU/1/20/1495/008 Palforzia   20 mg / 

100 mg 

Duft til inntöku í 

hylkjum sem á að 

opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 

(PVC/PCTFE/ál) 

32 hylki (16 x 20 mg + 

16 x 100 mg)  

       
EU/1/20/1495/009 Palforzia   20 mg / 

100 mg 
Duft til inntöku í 
hylkjum sem á að 
opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

64 hylki (48 x 20 mg + 
16 x 100 mg)  

       

EU/1/20/1495/010 Palforzia   20 mg / 
100 mg 

Duft til inntöku í 
hylkjum sem á að 
opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

64 hylki (32 x 20 mg + 
32 x 100 mg)  
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

(Sér)heiti Styrkleiki Lyfjaform Íkomuleið Innri umbúðir Pakkningastærð 

EU/1/20/1495/011 Palforzia   100 mg Duft til inntöku í 
hylkjum sem á að 
opna 

Til inntöku Hylki (HPMC) í þynnu 
(PVC/PCTFE/ál) 

32 hylki  

 
EU/1/20/1495/012 

 
Palforzia   

 
300 mg 

 
Duft til inntöku í 
skammtapoka 

 
Til inntöku 

 
Skammtapoki 
(PET/ál/mLLDPE-himna) 

 
15 skammtapokar  

 

EU/1/20/1495/013 

 

Palforzia   

 

300 mg 

 

Duft til inntöku í 
skammtapoka 

 

Til inntöku 

 

Skammtapoki 
(PET/ál/mLLDPE-himna) 

 

30 skammtapokar  

 


