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Αριθμός EU Επινοηθείσα 
ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική 

μορφή 
Είδος 
στόχος 

Οδός 
χορήγησης Συσκευασία Περιεχόμενο Μέγεθος 

συσκευασίας 
Χρόνος 
αναμονής 

EU/2/00/026/001 Porcilis AR-T DF  6,2 log2 TN τίτλος1 πρωτεΐνη 
dO (μη τοξικό παράγωγο 
γενετικής διαγραφής της 
δερμονεκρωτικής  
τοξίνης της  Pasteurella 
multocida) 
 
 5.5 log2 Agglutination titre2 
Αδρανοποιημένα κύτταρα της 
Bordetella bronchiseptica 

Ενέσιμο 
εναιώρημα 

Χοίροι 
(σύες, 
συΐδες) 

Ενδομυϊκή χρήση Φιαλίδιο 
(γυαλί) 

20 ml 
(10 δόσεις) 

1 φιαλίδιο 
ανά χάρτινο 
κουτί 

0 ημέρες 

EU/2/00/026/002 Porcilis AR-T DF  6,2 log2 TN τίτλος1 πρωτεΐνη 
dO (μη τοξικό παράγωγο 
γενετικής διαγραφής της 
δερμονεκρωτικής  
τοξίνης της  Pasteurella 
multocida) 
 
 5.5 log2 Agglutination titre2 
Αδρανοποιημένα κύτταρα της 
Bordetella bronchiseptica 

Ενέσιμο 
εναιώρημα 

Χοίροι 
(σύες, 
συΐδες) 

Ενδομυϊκή χρήση Φιαλίδιο 
(γυαλί) 

50 ml 
(25 δόσεις) 

1 φιαλίδιο 
ανά χάρτινο 
κουτί 

0 ημέρες 

EU/2/00/026/003 Porcilis AR-T DF  6,2 log2 TN τίτλος1 πρωτεΐνη 
dO (μη τοξικό παράγωγο 
γενετικής διαγραφής της 
δερμονεκρωτικής  
τοξίνης της  Pasteurella 
multocida) 
 
 5.5 log2 Agglutination titre2 
Αδρανοποιημένα κύτταρα της 
Bordetella bronchiseptica 

Ενέσιμο 
εναιώρημα 

Χοίροι 
(σύες, 
συΐδες) 

Ενδομυϊκή χρήση Φιαλίδιο 
(polyethylene 
terephthalate 
[PET]) 

20 ml 
(10 δόσεις) 

1 φιαλίδιο 
ανά χάρτινο 
κουτί 

0 ημέρες 

                                                      
1 Μέσος εξουδετερωτικός τίτλος κατά της τοξίνης που  αποκτήθηκε μετά από επαναλαμβανόμενο εμβολιασμό κουνελιών με μισή δόση. 
2 Μέσος τίτλος συγκόλλησης που  αποκτήθηκε μετά από απλό εμβολιασμό κουνελιών με μισή δόση 
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EU/2/00/026/004 Porcilis AR-T DF  6,2 log2 TN τίτλος1 πρωτεΐνη 
dO (μη τοξικό παράγωγο 
γενετικής διαγραφής της 
δερμονεκρωτικής  
τοξίνης της  Pasteurella 
multocida) 
 
 5.5 log2 Agglutination titre2 
Αδρανοποιημένα κύτταρα της 
Bordetella bronchiseptica 

Ενέσιμο 
εναιώρημα 

Χοίροι 
(σύες, 
συΐδες) 

Ενδομυϊκή χρήση Φιαλίδιο 
(polyethylene 
terephthalate 
[PET]) 

50 ml 
(25 δόσεις) 

1 φιαλίδιο 
ανά χάρτινο 
κουτί 

0 ημέρες 

EU/2/00/026/005 Porcilis AR-T DF  6,2 log2 TN τίτλος1 πρωτεΐνη 
dO (μη τοξικό παράγωγο 
γενετικής διαγραφής της 
δερμονεκρωτικής  
τοξίνης της  Pasteurella 
multocida) 
 
 5.5 log2 Agglutination titre2 
Αδρανοποιημένα κύτταρα της 
Bordetella bronchiseptica 

Ενέσιμο 
εναιώρημα 

Χοίροι 
(σύες, 
συΐδες) 

Ενδομυϊκή χρήση Φιαλίδιο 
(polyethylene 
terephthalate 
[PET]) 

100 ml 
(50 δόσεις) 

1 φιαλίδιο 
ανά χάρτινο 
κουτί 

0 ημέρες 

EU/2/00/026/006 Porcilis AR-T DF  6,2 log2 TN τίτλος1 πρωτεΐνη 
dO (μη τοξικό παράγωγο 
γενετικής διαγραφής της 
δερμονεκρωτικής  
τοξίνης της  Pasteurella 
multocida) 
 
 5.5 log2 Agglutination titre2 
Αδρανοποιημένα κύτταρα της 
Bordetella bronchiseptica 

Ενέσιμο 
εναιώρημα 

Χοίροι 
(σύες, 
συΐδες) 

Ενδομυϊκή χρήση Φιαλίδιο 
(polyethylene 
terephthalate 
[PET]) 

250 ml 
(125 δόσεις) 

1 φιαλίδιο 
ανά χάρτινο 
κουτί 

0 ημέρες 

 


