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Numer UE Nazwa 
własna Moc 

Postać 
farmaceuty
czna 

Docelowe 
gatunki 
zwierząt 

Droga 
podania Opakowanie 

Zawartoś
ć 

Wielkość 
opakowani
a 

Okres 
karencji 

EU/2/00/026/001 Porcilis AR-
T DF 

≥ 6,2 log2 miana TN1 
białko dO (nietoksyczna 
delecyjna pochodna 
dermonekrotycznej  
toksyny Pasteurella 
multocida) 
 
≥ 5,5 log2 miana 
aglutynacji2 
inaktywowane komórki 
Bordetella bronchiseptica 

Zawiesina do 
wstrzykiwań 
 

Świnie  
(lochy i loszki)  
 

Domięśniowo Fiolka (szkło) 20 ml 
(10 
dawek) 

1 fiolka w 
pudełku 
kartonowym 

0 dni 

EU/2/00/026/002 Porcilis AR-
T DF 

≥ 6,2 log2 miana TN 
białko dO (nietoksyczna 
delecyjna pochodna 
dermonekrotycznej  
toksyny Pasteurella 
multocida) 
 
≥ 5,5 log2 miana 
aglutynacji 
inaktywowane komórki 
Bordetella bronchiseptica 

Zawiesina do 
wstrzykiwań 
 

Świnie  
(lochy i loszki)  
 

Domięśniowo Fiolka (szkło) 50 ml 
(25 
dawek) 

1 fiolka w 
pudełku 
kartonowym 

0 dni 

EU/2/00/026/003 Porcilis AR-
T DF 

≥ 6,2 log2 miana TN 
białko dO (nietoksyczna 
delecyjna pochodna 
dermonekrotycznej  
toksyny Pasteurella 
multocida) 
 
≥ 5,5 log2 miana 
aglutynacji 
inaktywowane komórki 
Bordetella bronchiseptica 

Zawiesina do 
wstrzykiwań 
 

Świnie  
(lochy i loszki)  
 

Domięśniowo Fiolka (tereftalan 
polietylenu 
[PET]) 

20 ml 
(10 
dawek) 

1 fiolka w 
pudełku 
kartonowym 

0 dni 

                                                      
1 średnie miano neutralizujące toksynę uzyskane po powtórnym szczepieniu królików połową dawki. 
2 średnie miano aglutynujące uzyskane po jednokrotnym szczepieniu królików połową dawki. 
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EU/2/00/026/004 Porcilis AR-
T DF 

≥ 6,2 log2 miana TN 
białko dO (nietoksyczna 
delecyjna pochodna 
dermonekrotycznej  
toksyny Pasteurella 
multocida) 
 
≥ 5,5 log2 miana 
aglutynacji 
inaktywowane komórki 
Bordetella bronchiseptica 

Zawiesina do 
wstrzykiwań 
 

Świnie  
(lochy i loszki)  
 

Domięśniowo Fiolka (tereftalan 
polietylenu 
[PET]) 

50 ml 
(25 
dawek) 

1 fiolka w 
pudełku 
kartonowym 

0 dni 

EU/2/00/026/005 Porcilis AR-
T DF 

≥ 6,2 log2 miana TN 
białko dO (nietoksyczna 
delecyjna pochodna 
dermonekrotycznej  
toksyny Pasteurella 
multocida) 
 
≥ 5,5 log2 miana 
aglutynacji 
inaktywowane komórki 
Bordetella bronchiseptica 

Zawiesina do 
wstrzykiwań 
 

Świnie  
(lochy i loszki)  
 

Domięśniowo Fiolka (tereftalan 
polietylenu 
[PET]) 

100 ml 
(50 
dawek) 

1 fiolka w 
pudełku 
kartonowym 

0 dni 

EU/2/00/026/006 Porcilis AR-
T DF 

≥ 6,2 log2 miana TN 
białko dO (nietoksyczna 
delecyjna pochodna 
dermonekrotycznej  
toksyny Pasteurella 
multocida) 
 
≥ 5,5 log2 miana 
aglutynacji 
inaktywowane komórki 
Bordetella bronchiseptica 

Zawiesina do 
wstrzykiwań 
 

Świnie  
(lochy i loszki)  
 

Domięśniowo Fiolka (tereftalan 
polietylenu 
[PET]) 

250 ml 
(125 
dawek) 

1 fiolka w 
pudełku 
kartonowym 

0 dni 

 


