
 

ES numeris Sugalvotas 
pavadinimas 

Stiprumas Vaisto forma Paskirties 
gyvūnų rūšis 

Naudojimo 
būdas 

Pakuotė Kiekis Pakuotės 
dydis 

Išlauka 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspensija ir 
skiediklis 
geriamajam 
purškalui. 
 

Viščiukai Vartoti per 
burną 

Buteliukas (stiklo) 
Tirpiklis: 
buteliukas (PP) 

Suspensija: 
7 ml 
(1 000 dozių); 
Tirpiklis:50 ml 

Suspensija: 
1 buteliukas 
Tirpiklis 
(Hipramune T): 
1 buteliukas 

0 parų 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspensija ir 
skiediklis 
geriamajam 
purškalui. 
 

Viščiukai Vartoti per 
burną 

Buteliukas (stiklo) 
Tirpiklis: 
buteliukas (PP) 

Suspensija: 
35 ml 
(5 000 dozių); 
Tirpiklis: 
250 ml 

Suspensija: 
1 buteliukas 
Tirpiklis 
(Hipramune T): 
1 buteliukas 

0 parų 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspensija ir 
skiediklis 
geriamajam 
purškalui. 
 

Viščiukai Vartoti per 
burną 

Buteliukas (stiklo) 
Tirpiklis: 
buteliukas (PP) 

Suspensija: 
70 ml 
(10 000 dozių); 
Tirpiklis: 
500 ml 

Suspensija: 
1 buteliukas 
Tirpiklis 
(Hipramune T): 
1 buteliukas 

0 parų 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspensija ir 
skiediklis 
geriamajam 
purškalui. 
 

Viščiukai Vartoti per 
burną 

Buteliukas (stiklo); 
Tirpiklis: 
buteliukas (PP) 

Suspensija: 
7 ml 
(1 000 dozių); 
Tirpiklis:50 ml 

Suspensija: 
1 buteliukas; 
Tirpiklis (Hipracell  
1 buteliukas 

0 parų 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspensija ir 
skiediklis 
geriamajam 
purškalui. 
 

Viščiukai Vartoti per 
burną 

Buteliukas (stiklo); 
Tirpiklis: 
buteliukas (PP) 

Suspensija: 
35 ml 
(5 000 dozių); 
Tirpiklis: 
250 ml 

Suspensija: 
1 buteliukas; 
Tirpiklis (Hipracell  
1 buteliukas 

0 parų 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspensija ir 
skiediklis 
geriamajam 
purškalui. 
 

Viščiukai Vartoti per 
burną 

Buteliukas (stiklo); 
Tirpiklis: 
buteliukas (PP) 

Suspensija: 
70 ml 
(10 000 dozių); 
Tirpiklis: 
500 ml 

Suspensija: 
1 buteliukas; 
Tirpiklis (Hipracell  
1 buteliukas 

0 parų 

 

--1 - Eimeria acervulina, 003 padermės - 332 – 450* sporulavusių oocistų 
*Sporuliavusių oocistų, gautų iš ankstyvųjų nusilpnintų kokcidijų linijų, kiekis pagal gamintojo in vitro procedūras maišymo metu. 
- Eimeria maxima, 013 padermės - 196 – 265* sporulavusių oocistų 
*Sporuliavusių oocistų, gautų iš ankstyvųjų nusilpnintų kokcidijų linijų, kiekis pagal gamintojo in vitro procedūras maišymo metu. 
- Eimeria mitis, 006 padermės - 293 – 397* sporulavusių oocistų 
*Sporuliavusių oocistų, gautų iš ankstyvųjų nusilpnintų kokcidijų linijų, kiekis pagal gamintojo in vitro procedūras maišymo metu. 
- Eimeria praecox, 007 padermės - 293 – 397* sporulavusių oocistų 



 

*Sporuliavusių oocistų, gautų iš ankstyvųjų nusilpnintų kokcidijų linijų, kiekis pagal gamintojo in vitro procedūras maišymo metu. 
- Eimeria tenella, 004 padermės - 276 – 374* sporulavusių oocistų 
*Sporuliavusių oocistų, gautų iš ankstyvųjų nusilpnintų kokcidijų linijų, kiekis pagal gamintojo in vitro procedūras maišymo metu. 
 


