
EU-numero Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Kohde-eläinlaji(t) Antoreitti Pakkaus Sisältö Pakkauskoko Varoaika 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspensio ja 
liuotin 
suusumutetta 
varten 

Kananpojat Suun kautta Pullo (lasista) 
Liuotin: 
pullo (PP) 

Suspensio: 
7 ml 
(1 000 annoksen); 
Liuotin: 50 ml 

Suspensio: 
1 pullo 
Liuotin 
(Hipramune T): 
1 pullo 

Nolla vrk 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspensio ja 
liuotin 
suusumutetta 
varten 

Kananpojat Suun kautta Pullo (lasista) 
Liuotin: 
pullo (PP) 

Suspensio: 
35 ml 
(5 000 annoksen); 
Liuotin: 
250 ml 

Suspensio: 
1 pullo 
Liuotin 
(Hipramune T): 
1 pullo 

Nolla vrk 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspensio ja 
liuotin 
suusumutetta 
varten 

Kananpojat Suun kautta Pullo (lasista) 
Liuotin: 
pullo (PP) 

Suspensio: 
70 ml 
(10 000 annoksen); 
Liuotin:  
500 ml 

Suspensio: 
1 pullo 
Liuotin 
(Hipramune T): 
1 pullo 

Nolla vrk 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspensio ja 
liuotin 
suusumutetta 
varten 

Kananpojat Suun kautta Pullo 
(lasista); 
Liuotin: 
pullo (PP) 

Suspensio: 
7 ml 
(1 000 annoksen); 
Liuotin: 50 ml 

Suspensio: 
1 pullo; 
Liuotin 
(Hipracell): 
1 pullo 

Nolla vrk 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspensio ja 
liuotin 
suusumutetta 
varten 

Kananpojat Suun kautta Pullo 
(lasista); 
Liuotin: 
pullo (PP) 

Suspensio: 
35 ml 
(5 000 annoksen); 
Liuotin: 
250 ml 

Suspensio: 
1 pullo; 
Liuotin 
(Hipracell): 
1 pullo 

Nolla vrk 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspensio ja 
liuotin 
suusumutetta 
varten 

Kananpojat Suun kautta Pullo 
(lasista); 
Liuotin: 
pullo (PP) 

Suspensio: 
70 ml 
(10 000 annoksen); 
Liuotin:  
500 ml 

Suspensio: 
1 pullo; 
Liuotin 
(Hipracell): 
1 pullo 

Nolla vrk 

 

--1 - Eimeria acervulina, kanta 003 - 332 – 450* heikennetyistä kokkidikannoista 
*Tartuttavien ookystien määrä johdettu kokkidien varhaisista heikentyneistä viivoista, valmistajan sekoitushetkellä suorittamien in vitro -menetelmien mukaan. 
- Eimeria maxima, kanta 013 - 196 – 265* heikennetyistä kokkidikannoista 
*Tartuttavien ookystien määrä johdettu kokkidien varhaisista heikentyneistä viivoista, valmistajan sekoitushetkellä suorittamien in vitro -menetelmien mukaan. 
- Eimeria mitis, kanta 006 - 293 – 397* heikennetyistä kokkidikannoista 
*Tartuttavien ookystien määrä johdettu kokkidien varhaisista heikentyneistä viivoista, valmistajan sekoitushetkellä suorittamien in vitro -menetelmien mukaan. 
- Eimeria praecox, kanta 007 - 293 – 397* heikennetyistä kokkidikannoista 
*Tartuttavien ookystien määrä johdettu kokkidien varhaisista heikentyneistä viivoista, valmistajan sekoitushetkellä suorittamien in vitro -menetelmien mukaan. 



- Eimeria tenella, kanta 004 - 276 – 374* heikennetyistä kokkidikannoista 
*Tartuttavien ookystien määrä johdettu kokkidien varhaisista heikentyneistä viivoista, valmistajan sekoitushetkellä suorittamien in vitro -menetelmien mukaan. 
 
 
 


