
EU-nummers Fantasienaam Sterkte Farmaceutis
che vorm 

Doeldier 
soort(en) 

Toedieningsweg Verpakking  Inhoud Verpakkings-
grootte 

Wachtttermijn 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspensie en 
oplosmiddel 
voor orale 
spray 

Kippen Oraal gebruik Flacon (glazen) 
Oplosmiddel: 
flacon (PP) 

Suspensie: 
7 ml 
(1 000 doses); 
Oplosmiddel: 50 
ml 
 

Suspensie: 
1 flacon 
Oplosmiddel 
(Hipramune T): 
1 flacon 

Nul dagen 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspensie en 
oplosmiddel 
voor orale 
spray 

Kippen Oraal gebruik Flacon (glazen) 
Oplosmiddel: 
flacon (PP) 

Suspensie: 
35 ml 
(5 000 doses); 
Oplosmiddel:  
250 ml 

Suspensie: 
1 flacon 
Oplosmiddel 
(Hipramune T): 
1 flacon 

Nul dagen 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspensie en 
oplosmiddel 
voor orale 
spray 

Kippen Oraal gebruik Flacon (glazen) 
Oplosmiddel: 
flacon (PP) 

Suspensie: 
70 ml 
(10 000 doses); 
Oplosmiddel:  
500 ml 

Suspensie: 
1 flacon 
Oplosmiddel 
(Hipramune T): 
1 flacon 

Nul dagen 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspensie en 
oplosmiddel 
voor orale 
spray 

Kippen Oraal gebruik Flacon 
(glazen); 
Oplosmiddel: 
flacon (PP) 

Suspensie: 
7 ml 
(1 000 doses); 
Oplosmiddel: 50 
ml 
 

Suspensie: 
1 flacon; 
Oplosmiddel 
(Hipracell): 
1 flacon 

Nul dagen 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspensie en 
oplosmiddel 
voor orale 
spray 

Kippen Oraal gebruik Flacon 
(glazen); 
Oplosmiddel: 
flacon (PP) 

Suspensie: 
35 ml 
(5 000 doses); 
Oplosmiddel:  
250 ml 

Suspensie: 
1 flacon; 
Oplosmiddel 
(Hipracell): 
1 flacon 

Nul dagen 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspensie en 
oplosmiddel 
voor orale 
spray 

Kippen Oraal gebruik Flacon 
(glazen); 
Oplosmiddel: 
flacon (PP) 

Suspensie: 
70 ml 
(10 000 doses); 
Oplosmiddel:  
500 ml 

Suspensie: 
1 flacon; 
Oplosmiddel 
(Hipracell): 
1 flacon 

Nul dagen 

 
--1 Eimeria acervulina, stam 003 - 332 – 450* gesporuleerde oöcysten 
*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen. 
Eimeria maxima, stam 013 - 196 – 265* gesporuleerde oöcysten 
*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen. 
Eimeria mitis, stam 006 - 293 – 397* gesporuleerde oöcysten 



*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen. 
Eimeria praecox, stam 007 - 293 – 397* gesporuleerde oöcysten 
*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen. 
Eimeria tenella, stam 004 - 276 – 374* gesporuleerde oöcysten 
*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen. 
 
 


