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Viðauki A 

ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

EU/2/12/141/001 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 
antigen ≥ 20 IU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva PET hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

20 ml 1 hettuglas 0 dagar 
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

EU/2/12/141/002 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 
antigen ≥ 20 IU    

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva PET hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

50 ml 1 hettuglas 0 dagar 

EU/2/12/141/003 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva PET hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

100 ml 1 hettuglas 0 dagar 
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

antigen ≥ 20 IU    
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

EU/2/12/141/004 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 
antigen ≥ 20 IU    

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva PET hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

200 ml 1 hettuglas 0 dagar 

EU/2/12/141/005 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva PET hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

250 ml 1 hettuglas 0 dagar 
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

antigen ≥ 20 IU    
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

EU/2/12/141/006 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 
antigen ≥ 20 IU    

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva Hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

20 ml 1 hettuglas 0 dagar 

EU/2/12/141/007 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva Hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

50 ml 1 hettuglas 0 dagar 
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

antigen ≥ 20 IU    
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

EU/2/12/141/008 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 
antigen ≥ 20 IU    

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva Hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

100 ml 1 hettuglas 0 dagar 

EU/2/12/141/009 Porcilis 
ColiClos 

E. coli þættir: 
-F4ab adhesín úr 
festiþráðum                                 
≥ 9,7 log2 Ab títri 
-F4ac adhesín úr 
festiþráðum                                  
≥ 8,1 log2 Ab títri 
-F5 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 8,4 log2 Ab títri 
-F6 adhesín úr 
festiþráðum                                     
≥ 7,8 log2 Ab títri 
-LT toxóíð                                                    
≥ 10,9 log2 Ab 
títri 
C. perfringens 
þáttur: 
- Tegund C 

Stungulyf, dreifa Svín Í vöðva Hettuglas 
lokað með 
tappa úr 
halógenbútýl-
gúmmíi og 
innsiglað með 
álhettu 
 

250 ml 1 hettuglas 0 dagar 
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ESB 
markaðsleyfis-
númer 

Sérheiti Styrkleiki Lyfjaform Dýra-
tegund 

Íkomuleið Umbúðir Innihald Pakkninga- 
stærð 

Biðtími 

antigen ≥ 20 IU    

 


