
ES Reģistrācijas 
numurs 

Piešķirtais 
nosaukums 

Stiprums Zāļu forma Mērķa 
sugas 

Lietošanas veids Iepakojuma 
veids 

Saturs Iepakojuma 
izmērs 

Izdalīšanās 
periods 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspensija un 
šķīdinātājs iekšķīgi 
lietojama aerosola 
pagatavošanai. 
 

Vistas Perorālai/iekšķīgai 
lietošanai 

Pudelīti (stikla) 
Šķīdinātājs: 
pudelīti (PP) 

Suspensija: 
7 ml 
(1 000 devu); 
Šķīdinātājs: 50 ml 

Suspensija: 
1 pudelīti 
Šķīdinātājs 
(Hipramune T): 
1 pudelīti  

Nulle dienas 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspensija un 
šķīdinātājs iekšķīgi 
lietojama aerosola 
pagatavošanai. 
 

Vistas Perorālai/iekšķīgai 
lietošanai 

Pudelīti (stikla) 
Šķīdinātājs: 
pudelīti (PP) 

Suspensija: 
35 ml 
(5 000 devu); 
Šķīdinātājs:  
250 ml 

Suspensija: 
1 pudelīti 
Šķīdinātājs 
(Hipramune T): 
1 pudelīti 

Nulle dienas 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspensija un 
šķīdinātājs iekšķīgi 
lietojama aerosola 
pagatavošanai. 
 

Vistas Perorālai/iekšķīgai 
lietošanai 

Pudelīti (stikla) 
šķīdinātājs: 
pudelīti (PP) 

Suspensija: 
70 ml 
(10 000 devu); 
Šķīdinātājs:  
500 ml 

Suspensija: 
1 pudelīti 
Šķīdinātājs 
(Hipramune T): 
1 pudelīti 

Nulle dienas 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspensija un 
šķīdinātājs iekšķīgi 
lietojama aerosola 
pagatavošanai. 
 

Vistas Perorālai/iekšķīgai 
lietošanai 

Pudelīti (stikla); 
Šķīdinātājs: 
pudelīti (PP) 

Suspensija: 
7 ml 
(1 000 devu); 
Šķīdinātājs: 50 ml 

Suspensija: 
1 pudelīti; 
Šķīdinātājs 
(Hipracell): 
1 pudelīti  

Nulle dienas 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspensija un 
šķīdinātājs iekšķīgi 
lietojama aerosola 
pagatavošanai. 
 

Vistas Perorālai/iekšķīgai 
lietošanai 

Pudelīti (stikla); 
Šķīdinātājs: 
pudelīti (PP) 

Suspensija: 
35 ml 
(5 000 devu); 
Šķīdinātājs:  
250 ml 

Suspensija: 
1 pudelīti; 
Šķīdinātājs 
(Hipracell): 
1 pudelīti 

Nulle dienas 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspensija un 
šķīdinātājs iekšķīgi 
lietojama aerosola 
pagatavošanai. 
 

Vistas Perorālai/iekšķīgai 
lietošanai 

Pudelīti (stikla); 
šķīdinātājs: 
pudelīti (PP) 

Suspensija: 
70 ml 
(10 000 devu); 
Šķīdinātājs:  
500 ml 

Suspensija: 
1 pudelīti; 
Šķīdinātājs 
(Hipracell): 
1 pudelīti 

Nulle dienas 

 

--1 - Eimeria acervulina, celms 003 - 332 – 450* sporulējošo oocistu 
*Sporulējušo oocītu skaits, kas iegūts no priekšlaicīgi novājinātām kokcīdiju līnijām saskaņā ar ražotāja in vitro procedūrām sajaukšanas laikā 
.- Eimeria maxima, celms 013 - 196 – 265* sporulējošo oocistu 
*Sporulējušo oocītu skaits, kas iegūts no priekšlaicīgi novājinātām kokcīdiju līnijām saskaņā ar ražotāja in vitro procedūrām sajaukšanas laikā. 
- Eimeria mitis, celms 006 - 293 – 397* sporulējošo oocistu 
*Sporulējušo oocītu skaits, kas iegūts no priekšlaicīgi novājinātām kokcīdiju līnijām saskaņā ar ražotāja in vitro procedūrām sajaukšanas laikā. 
- Eimeria praecox, celms 007 - 293 – 397* sporulējošo oocistu 



*Sporulējušo oocītu skaits, kas iegūts no priekšlaicīgi novājinātām kokcīdiju līnijām saskaņā ar ražotāja in vitro procedūrām sajaukšanas laikā. 
- Eimeria tenella, celms 004 - 276 – 374* sporulējošo oocistu 
*Sporulējušo oocītu skaits, kas iegūts no priekšlaicīgi novājinātām kokcīdiju līnijām saskaņā ar ražotāja in vitro procedūrām sajaukšanas laikā. 


