
Αριθμός EU Επινοηθείσα 
ονομασία 

Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική 
μορφή 

Είδος 
στόχος 

Οδός 
χορήγησης 

Συσκευασία Περιεχόμενο Μέγεθος 
συσκευασίας 

Χρόνος 
αναμονής 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Εναιώρημα και 
διαλύτης για 
στοματικό 
εκνέφωμα 

Ορνίθια Από 
στόματος 
χρήση 

Φιαλίδιο 
(γυάλινη) 
Διαλύτης: 
φιαλίδιο (PP) 

Εναιώρημα: 
7 ml 
(1 000 δόσεις); 
Διαλύτης: 50 ml 

Εναιώρημα: 
1 φιαλίδιο 
Διαλύτης 
(Hipramune T)  
1 φιαλίδιο 

Μηδέν 
ημέρες 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Εναιώρημα και 
διαλύτης για 
στοματικό 
εκνέφωμα 

Ορνίθια Από 
στόματος 
χρήση 

Φιαλίδιο 
(γυάλινη) 
Διαλύτης: 
φιαλίδιο (PP) 

Εναιώρημα: 
35 ml 
(5 000 δόσεις); 
Διαλύτης:  
250 ml 

Εναιώρημα: 
1 φιαλίδιο 
Διαλύτης 
(Hipramune T)  
1 φιαλίδιο 

Μηδέν 
ημέρες 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Εναιώρημα και 
διαλύτης για 
στοματικό 
εκνέφωμα 

Ορνίθια Από 
στόματος 
χρήση 

Φιαλίδιο 
(γυάλινη) 
Διαλύτης: 
φιαλίδιο (PP) 

Εναιώρημα: 
70 ml 
(10 000 δόσεις); 
Διαλύτης:  
500 ml 

Εναιώρημα: 
1 φιαλίδιο 
Διαλύτης 
(Hipramune T)  
1 φιαλίδιο 

Μηδέν 
ημέρες 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Εναιώρημα και 
διαλύτης για 
στοματικό 
εκνέφωμα 

Ορνίθια Από 
στόματος 
χρήση 

Φιαλίδιο 
(γυάλινη); 
διαλύτης: 
φιαλίδιο (PP) 

Εναιώρημα: 
7 ml 
(1 000 δόσεις); 
διαλύτης: 50 ml 

Εναιώρημα: 
1 φιαλίδιο; 
διαλύτης 
(Hipracell): 
1 φιαλίδιο 

Μηδέν 
ημέρες 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Εναιώρημα και 
διαλύτης για 
στοματικό 
εκνέφωμα 

Ορνίθια Από 
στόματος 
χρήση 

Φιαλίδιο 
(γυάλινη); 
διαλύτης: 
φιαλίδιο (PP) 

Εναιώρημα: 
35 ml 
(5 000 δόσεις); 
διαλύτης:  
250 ml 

Εναιώρημα: 
1 φιαλίδιο; 
διαλύτης 
(Hipracell): 
1 φιαλίδιο 

Μηδέν 
ημέρες 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Εναιώρημα και 
διαλύτης για 
στοματικό 
εκνέφωμα 

Ορνίθια Από 
στόματος 
χρήση 

Φιαλίδιο 
(γυάλινη); 
διαλύτης: 
φιαλίδιο (PP) 

Εναιώρημα: 
70 ml 
(10 000 δόσεις); 
διαλύτης:  
500 ml 

Εναιώρημα: 
1 φιαλίδιο; 
διαλύτης 
(Hipracell): 
1 φιαλίδιο 

Μηδέν 
ημέρες 

 
--1 - Eimeria acervulina, στέλεχος 003 - 332 – 450* σποροφόρων ωοκύστεων 

*Αριθμός σποροφόρων ωοκύστεων που προέκυψαν από πρώιμες εξασθενημένες σειρές κοκκιδίων, σύμφωνα με in vitro διαδικασίες του παρασκευαστή κατά τον χρόνο 
ανάμειξης. 
- Eimeria maxima, στέλεχος 013 - 196 – 265* σποροφόρων ωοκύστεων 
*Αριθμός σποροφόρων ωοκύστεων που προέκυψαν από πρώιμες εξασθενημένες σειρές κοκκιδίων, σύμφνα με in vitro διαδικασίες του παρασκευαστή κατά τον χρόνο 
ανάμειξης. 
- Eimeria mitis, στέλεχος 006 - 293 – 397* σποροφόρων ωοκύστεων 



*Αριθμός σποροφόρων ωοκύστεων που προέκυψαν από πρώιμες εξασθενημένες σειρές κοκκιδίων, σύμφωνα με in vitro διαδικασίες του παρασκευαστή κατά τον χρόνο 
ανάμειξης. 
- Eimeria praecox, στέλεχος 007 - 293 – 397* σποροφόρων ωοκύστεων 
*Αριθμός σποροφόρων ωοκύστεων που προέκυψαν από πρώιμες εξασθενημένες σειρές κοκκιδίων, σύμφωνα με in vitro διαδικασίες του παρασκευαστή κατά τον χρόνο 
ανάμειξης. 
- Eimeria tenella, στέλεχος 004 - 276 – 374* σποροφόρων ωοκύστεων 
*Αριθμός σποροφόρων ωοκύστεων που προέκυψαν από πρώιμες εξασθενημένες σειρές κοκκιδίων, σύμφωνα με in vitro διαδικασίες του παρασκευαστή κατά τον χρόνο 

ανάμειξης. 
 
 


