
 

 

EU-szám Kereskedel
mi név 

Hatáserősség Gyógyszerforma Célállat 
faj 

Alkalmazási 
mód 

Csomagolás Tartalom Kiszerelési 
egység 

Élelmezés-egés
zségügyi 
várakozási idő 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Szuszpenzió és 
oldószer szájon át 
történő 
permetezéshez 

Csirkék Oralis alkalmazás Injekciós 
(üveg) 
Oldószer: 
Injekciós (PP) 

Szuszpenzió: 
7 ml 
(1 000 adagot); 
Oldószer: 50 ml 
 

Szuszpenzió: 
1 injekciós 
Oldószer 
(Hipramune 
T): 
1 injekciós 

Nulla nap 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Szuszpenzió és 
oldószer szájon át 
történő 
permetezéshez 

Csirkék Oralis alkalmazás Injekciós 
(üveg) 
Oldószer: 
Injekciós (PP) 

Szuszpenzió: 
35 ml 
(5 000 adagot); 
Oldószer:  
250 ml 

Szuszpenzió: 
1 injekciós 
Oldószer 
(Hipramune 
T): 
1 injekciós 

Nulla nap 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Szuszpenzió és 
oldószer szájon át 
történő 
permetezéshez 

Csirkék Oralis alkalmazás Injekciós 
(üveg) 
Oldószer: 
Injekciós (PP) 

Szuszpenzió: 
70 ml 
(10 000 
adagot); 
Oldószer:  
500 ml 

Szuszpenzió: 
1 injekciós 
Oldószer 
(Hipramune 
T): 
1 injekciós 

Nulla nap 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Szuszpenzió és 
oldószer szájon át 
történő 
permetezéshez 

Csirkék Oralis alkalmazás Injekciós 
(üveg); 
Oldószer: 
Injekciós (PP) 

Szuszpenzió: 
7 ml 
(1 000 adagot); 
Oldószer: 50 ml 
 

Szuszpenzió: 
1 injekciós; 
Oldószer 
(Hipracell): 
1 injekciós 

Nulla nap 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Szuszpenzió és 
oldószer szájon át 
történő 
permetezéshez 

Csirkék Oralis alkalmazás Injekciós 
(üveg); 
Oldószer: 
Injekciós (PP) 

Szuszpenzió: 
35 ml 
(5 000 adagot); 
Oldószer:  
250 ml 

Szuszpenzió: 
1 injekciós; 
Oldószer 
(Hipracell): 
1 injekciós 

Nulla nap 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Szuszpenzió és 
oldószer szájon át 
történő 
permetezéshez 

Csirkék Oralis alkalmazás Injekciós 
(üveg); 
Oldószer: 
Injekciós (PP) 

Szuszpenzió: 
70 ml 
(10 000 
adagot); 
Oldószer:  
500 ml 

Szuszpenzió: 
1 injekciós; 
Oldószer 
(Hipracell): 
1 injekciós 

Nulla nap 

 

 



--1 - Eimeria acervulina, törzs 003 - 332 – 450* sporulált oociszták 
* A koraérett gyengített kokcídiumvonalakból származó sporulált oociszták száma, a gyártó in vitro eljárása szerint a bekeverés idején. 

- Eimeria maxima, törzs 013 - 196 – 265* sporulált oociszták 
* A koraérett gyengített kokcídiumvonalakból származó sporulált oociszták száma, a gyártó in vitro eljárása szerint a bekeverés idején. 

- Eimeria mitis, törzs 006 - 293 – 397* sporulált oociszták 
* A koraérett gyengített kokcídiumvonalakból származó sporulált oociszták száma, a gyártó in vitro eljárása szerint a bekeverés idején. 

- Eimeria praecox, törzs 007 - 293 – 397* sporulált oociszták 
* A koraérett gyengített kokcídiumvonalakból származó sporulált oociszták száma, a gyártó in vitro eljárása szerint a bekeverés idején. 
- Eimeria tenella, törzs 004 - 276 – 374* sporulált oociszták 
* A koraérett gyengített kokcídiumvonalakból származó sporulált oociszták száma, a gyártó in vitro eljárása szerint a bekeverés idején. 

 


