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EU:s 
aktnummer Fantasinamn Styrka Läkemedels-

form 

Djurslag Administrering
ssätt Förpackning Innehåll Förpacknings

storlek 
Karenstid 

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

6,2 log2 TN titer1 
protein dO (atoxiskt 
deletionsderivat av 
dermonekrotiserande 
toxin från Pasteurella 
multocida) 
 5,5 log2 
agglutinationstiter2 
inaktiverade celler av 
Bordetella bronchiseptica   
 

Injektionsvätska
, suspension 

Svin 
(suggor 
och gyltor) 

Intramuskulär 
användning 

Injektions-
flaska (glas) 

20 ml  
(10 doser) 

1 
injektionsflaska 
per kartong 

Noll dagar 

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

6,2 log2 TN titer1 
protein dO (atoxiskt 
deletionsderivat av 
dermonekrotiserande 
toxin från Pasteurella 
multocida) 
 5,5 log2 
agglutinationstiter2 
inaktiverade celler av 
Bordetella bronchiseptica   
 

Injektionsvätska
, suspension 

Svin 
(suggor 
och gyltor) 

Intramuskulär 
användning 

Injektions-
flaska (glas) 

50 ml  
(25 doser) 

1 
injektionsflaska 
per kartong 

Noll dagar 

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

6,2 log2 TN titer1 
protein dO (atoxiskt 
deletionsderivat av 
dermonekrotiserande 
toxin från Pasteurella 
multocida) 
 5,5 log2 
agglutinationstiter2 
inaktiverade celler av 
Bordetella bronchiseptica   

Injektionsvätska
, suspension 

Svin 
(suggor 
och gyltor) 

Intramuskulär 
användning 

Injektions-
flaska 
(polyetylenter 
eftalat [PET]) 
 

20 ml  
(10 doser) 

1 
injektionsflaska 
per kartong 

Noll dagar 

EU/2/00/026/004 Porcilis AR-T 
DF 

6,2 log2 TN titer1 
protein dO (atoxiskt 
deletionsderivat av 
dermonekrotiserande 
toxin från Pasteurella 
multocida) 
 5,5 log2 
agglutinationstiter2 

Injektionsvätska
, suspension 

Svin 
(suggor 
och gyltor) 

Intramuskulär 
användning 

Injektions-
flaska 
(polyetylenter 
eftalat [PET]) 

50 ml  
(25 doser) 

1 
injektionsflaska 
per kartong 

Noll dagar 
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inaktiverade celler av 
Bordetella bronchiseptica   
 

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

6,2 log2 TN titer1 
protein dO (atoxiskt 
deletionsderivat av 
dermonekrotiserande 
toxin från Pasteurella 
multocida) 
 5,5 log2 
agglutinationstiter2 
inaktiverade celler av 
Bordetella bronchiseptica   
 

Injektionsvätska
, suspension 

Svin 
(suggor 
och gyltor) 

Intramuskulär 
användning 

Injektions-
flaska 
(polyetylenter 
eftalat [PET]) 

100 ml  
(50 doser) 

1 
injektionsflaska 
per kartong 

Noll dagar 

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

6,2 log2 TN titer1 
Protein dO (atoxiskt 
deletionsderivat av 
dermonekrotiserande 
toxin från pasteurella 
multocida) 
 5,5 log2 
agglutinationstiter2 
inaktiverade celler av 
Bordetella bronchiseptica   
 

Injektionsvätska
, suspension 

Svin 
(suggor 
och gyltor) 

Intramuskulär 
användning 

Injektions-
flaska 
(polyetylenter 
eftalat [PET]) 

250 ml  
(125 
doser) 

1 
injektionsflaska 
per kartong 

Noll dagar 

 
1 Genomsnittlig toxinneutraliserande titer erhållen efter upprepad vaccination med halva dosen till kanin. 
2 Genomsnittlig agglutinationstiter erhållen efter enstaka vaccination med halva dosen till kanin. 


