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ES numurs (Piešķirtais) 
nosaukums 

Stiprums Zāļu forma 

 

Ievadīšanas 
veids 

Tiešais iepakojums Iepakojuma lielumi 

EU/1/20/1495/001 Palforzia   0,5 mg/1 mg Pulveris iekšķīgai 
lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

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

 

EU/1/20/1495/002 

 

Palforzia   

 

1 mg 

 

Pulveris iekšķīgai 
lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

 

48 kapsulas  

       
EU/1/20/1495/003 Palforzia   1 mg Pulveris iekšķīgai 

lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

96 kapsulas  

       
EU/1/20/1495/004 Palforzia   1 mg/10 mg Pulveris iekšķīgai 

lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

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

       
EU/1/20/1495/005 Palforzia   20 mg Pulveris iekšķīgai 

lietošanai attaisāmās 

kapsulās 

Perorālai/iekšķīga

i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 

(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

16 kapsulas  

       
EU/1/20/1495/006 Palforzia   20 mg Pulveris iekšķīgai 

lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

32 kapsulas  

       

EU/1/20/1495/007 Palforzia   20 mg Pulveris iekšķīgai 
lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

64 kapsulas  

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

100 mg 

Pulveris iekšķīgai 

lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga

i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 

(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

32 kapsulas (16 x 20 mg + 

16 x 100 mg)  

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

100 mg 
Pulveris iekšķīgai 
lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

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

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

100 mg 

Pulveris iekšķīgai 

lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga

i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 

(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

64 kapsulas (32 x 20 mg + 

32 x 100 mg)  
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ES numurs (Piešķirtais) 
nosaukums 

Stiprums Zāļu forma 

 

Ievadīšanas 
veids 

Tiešais iepakojums Iepakojuma lielumi 

EU/1/20/1495/011 Palforzia   100 mg Pulveris iekšķīgai 
lietošanai attaisāmās 
kapsulās 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

Kapsula (HPMC) blisterī 
(PVC/PCTFE/alumīnijs) 

32 kapsulas  

 

EU/1/20/1495/012 

 

Palforzia   

 

300 mg 

 

Pulveris iekšķīgai 
lietošanai paciņā 

 

Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

 

Paciņa 
(PET/alumīnijs/mLLDPE 
folija) 

 

15 paciņas  

 
EU/1/20/1495/013 

 
Palforzia   

 
300 mg 

 
Pulveris iekšķīgai 
lietošanai paciņā 

 
Perorālai/iekšķīga
i lietošanai 

 
Paciņa 
(PET/alumīnijs/mLLDPE 
folija) 

 
30 paciņas  

 


