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RT (EU) numeris: (Sugalvotas) 
pavadinimas 

Stiprumas Farmacinė forma Vartojimo 
būdas 

Vidinė pakuotė Pakuotės dydis 

EU/1/20/1495/001 Palforzia   0,5 mg / 1 mg Geriamieji milteliai 
atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

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

 

EU/1/20/1495/002 

 

Palforzia   

 

1 mg 

 

Geriamieji milteliai 
atidaromose 
kapsulėse 

 

Vartoti per burną 

 

Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

 

48 kapsulės  

       

EU/1/20/1495/003 Palforzia   1 mg Geriamieji milteliai 
atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

96 kapsulės  

       
EU/1/20/1495/004 Palforzia   1 mg / 10 mg Geriamieji milteliai 

atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

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

       
EU/1/20/1495/005 Palforzia   20 mg Geriamieji milteliai 

atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 

plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

16 kapsulių  

       
EU/1/20/1495/006 Palforzia   20 mg Geriamieji milteliai 

atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

32 kapsulės  

       

EU/1/20/1495/007 Palforzia   20 mg Geriamieji milteliai 
atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

64 kapsulės  

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

100 mg 
Geriamieji milteliai 
atidaromose 

kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

32 kapsulės (16 x 20 mg + 
16 x 100 mg)  

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

100 mg 
Geriamieji milteliai 
atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

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

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

100 mg 

Geriamieji milteliai 

atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 

plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

64 kapsulės (32 x 20 mg + 

32 x 100 mg)  
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RT (EU) numeris: (Sugalvotas) 
pavadinimas 

Stiprumas Farmacinė forma Vartojimo 
būdas 

Vidinė pakuotė Pakuotės dydis 

EU/1/20/1495/011 Palforzia   100 mg Geriamieji milteliai 
atidaromose 
kapsulėse 

Vartoti per burną Kapsulė (HPMC) lizdinėje 
plokštelėje (PVC/PCTFE/Al) 

32 kapsulės  

 

EU/1/20/1495/012 

 

Palforzia   

 

300 mg 

 

Geriamieji milteliai 
paketėlyje 

 

Vartoti per burną 

 

Paketėlis (PET/Al/mLLDPE 
folija) 

 

15 paketėlių  

 
EU/1/20/1495/013 

 
Palforzia   

 
300 mg 

 
Geriamieji milteliai 

paketėlyje 

 
Vartoti per burną 

 
Paketėlis (PET/Al/mLLDPE 

folija) 

 
30 paketėlių  

 


