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EU/2/11/124/001 Zuprevo 40 mg/ml Injekció Sertés Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 20 ml Hús és egyéb ehető 
szövetek: 9 nap

EU/2/11/124/002 Zuprevo 40 mg/ml Injekció Sertés Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 50 ml Hús és egyéb ehető 
szövetek: 9 nap

EU/2/11/124/003 Zuprevo 40 mg/ml Injekció Sertés Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 100 ml Hús és egyéb ehető 
szövetek: 9 nap

EU/2/11/124/004 Zuprevo 40 mg/ml Injekció Sertés Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 250 ml Hús és egyéb ehető 
szövetek: 9 nap

EU/2/11/124/005 Zuprevo 180 mg/ml Injekció Szarvasmarha Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 20 ml Hús és egyéb ehető 

szövetek: 
1
47 nap

EU/2/11/124/006 Zuprevo 180 mg/ml Injekció Szarvasmarha Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 50 ml Hús és egyéb ehető 

szövetek: 
1
47 nap

EU/2/11/124/007 Zuprevo 180 mg/ml Injekció Szarvasmarha Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 100 ml Hús és egyéb ehető 

szövetek: 
1
47 nap

EU/2/11/124/008 Zuprevo 180 mg/ml Injekció Szarvasmarha Intramuszkuláris 
alkalmazásra

I-es típusú üvegben 

(gumidugóval és 

alumínium sapkával)

1 üveg 250 ml Hús és egyéb ehető 
szövetek: 147 nap

                                                     
1 A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.
Nem alkalmazható vemhes állatoknál a várható ellést megelőző 2 hónapon belül, amennyiben emberi

fogyasztásra szánt tejet fognak termelni.
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