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Referenčné 
číslo v EÚ 

Obchodný 
názov 

Sila Lieková forma Cieľový 
druh 

Spôsob 
podávania 

Balenie Obsah Veľkosť 
balenia 

Ochranná 
lehota 

EU/2/00/026/001 Porcilis AR-T DF titer 1 proteínu dO (netoxická 
delécia derivátu 
dermonekrotického toxínu 
baktérie  
Pasteurella multocida)  6.2 log2 
TN 

 
titer aglutinácie2 inaktivovaných 
buniek Bordetella 
bronchiseptica  5.5 log2 

Injekčná 
suspenzia 

Ošípané 
(prasnice a 
prasničky) 

Intramuskulárn
e podávanie 

Sklenená 
liekovka 

20 ml 
(10 dávok) 

1 liekovka v 
lepenkovej 
škatuli 

Bez 
ochrannej 
lehoty 

EU/2/00/026/002 Porcilis AR-T DF titer 1 proteínu dO (netoxická 
delécia derivátu 
dermonekrotického toxínu 
baktérie  
Pasteurella multocida)    6.2 
log2 TN 

 
titer aglutinácie2 inaktivovaných 
buniek Bordetella 
bronchiseptica      5.5 log2 

Injekčná 
suspenzia 

Ošípané 
(prasnice a 
prasničky) 

Intramuskulárn
e podávanie 

Sklenená 
liekovka 

50 ml 
(25 dávok) 

1 liekovka v 
lepenkovej 
škatuli 

Bez 
ochrannej 
lehoty 

EU/2/00/026/003 Porcilis AR-T DF titer 1  proteínu dO (netoxická 
delécia derivátu 
dermonekrotického toxínu 
baktérie  
Pasteurella multocida)  6.2 log2 
TN 

 
titer aglutinácie2 inaktivovaných 
buniek Bordetella 
bronchiseptica      5.5 log2 

Injekčná 
suspenzia 

Ošípané 
(prasnice a 
prasničky) 

Intramuskulárn
e podávanie 

Polyetylén
-
tereftalát
ová 
liekovka 
[PET] 

20 ml 
(10 dávok) 

1 liekovka v 
lepenkovej 
škatuli 

Bez 
ochrannej 
lehoty 

EU/2/00/026/004 Porcilis AR-T DF titer 1 proteínu dO (netoxická 
delécia derivátu 
dermonekrotického toxínu 
baktérie  

Injekčná 
suspenzia 

Ošípané 
(prasnice a 
prasničky) 

Intramuskulárn
e podávanie 

Polyetylén
-
tereftalát
ová 

50 ml 
(25 dávok) 

1 liekovka v 
lepenkovej 
škatuli 

Bez 
ochrannej 
lehoty 

                                                      
1 Priemerný titer neutralizujúci toxín dosiahnutý po opakovanej vakcinácii polovičnou dávkou u králikov 
2 Priemerný titer aglutinácie dosiahnutý po opakovanej vakcinácii polovičnou dávkou u králikov 
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Pasteurella multocida)  6.2 log2 
TN 

 
titer aglutinácie2 inaktivovaných 
buniek Bordetella 
bronchiseptica  5.5 log2 

liekovka 
[PET] 

EU/2/00/026/005 Porcilis AR-T DF titer 1 proteínu dO (netoxická 
delécia derivátu 
dermonekrotického toxínu 
baktérie  
Pasteurella multocida)  6.2 log2 
TN 

 
titer aglutinácie 2 
inaktivovaných buniek 
Bordetella bronchiseptica  5.5 
log2 

Injekčná 
suspenzia 

Ošípané 
(prasnice a 
prasničky) 

Intramuskulárn
e podávanie 

Polyetylén
-
tereftalát
ová 
liekovka 
[PET] 

100 ml 
(50 dávok) 

1 liekovka v 
lepenkovej 
škatuli 

Bez 
ochrannej 
lehoty 

EU/2/00/026/006 Porcilis AR-T DF titer 1 proteínu dO (netoxická 
delécia derivátu 
dermonekrotického toxínu 
baktérie  
Pasteurella multocida)  6.2 log2 
TN 

 
titer aglutinácie2 inaktivovaných 
buniek Bordetella 
bronchiseptica  5.5 log2 

Injekčná 
suspenzia 

Ošípané 
(prasnice a 
prasničky) 

Intramuskulárn
e podávanie 

Polyetylén
-
tereftalát
ová 
liekovka 
[PET] 

250 ml 
(125 dávok) 

1 liekovka v 
lepenkovej 
škatuli 

Bez 
ochrannej 
lehoty 

 


