
 

Número EU Nome de 
fantasia 

Dosagem Forma 
farmacêutica 

Espécie-alvo Via de 
administração 

Embalagem  Conteúdo Dimensão da 
embalagem 

Intervalo de 
segurança 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspensão e 
solvente para 
spray oral 

Galinhas Via oral Frasco (vidro) 
Solvente: 
frasco (PP) 

Suspensão: 
7 ml 
(1 000 doses); 
Solvente: 50 ml 

Suspensão: 
1 frasco; 
Solvente 
(Hipramune T): 
1 frasco 

Zero dias 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspensão e 
solvente para 
spray oral 

Galinhas Via oral Frasco (vidro) 
Solvente: 
frasco (PP) 

Suspensão: 
35 ml 
(5 000 doses); 
Solvente:  
250 ml 

Suspensão: 
1 frasco; 
Solvente 
(Hipramune T): 
1 frasco 

Zero dias 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspensão e 
solvente para 
spray oral 

Galinhas Via oral Frasco (vidro) 
Solvente: 
frasco (PP) 

Suspensão: 
70 ml 
(10 000 doses); 
Solvente:  
500 ml 

Suspensão: 
1 frasco; 
Solvente 
(Hipramune T): 
1 frasco 

Zero dias 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspensão e 
solvente para 
spray oral 

Galinhas Via oral Frasco (vidro) 
Solvente: 
frasco (PP) 

Suspensão: 
7 ml 
(1 000 doses); 
Solvente: 50 ml 

Suspensão: 
1 frasco; 
Solvente 
(Hipracell): 
1 frasco 

Zero dias 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspensão e 
solvente para 
spray oral 

Galinhas Via oral Frasco (vidro) 
Solvente: 
frasco (PP) 

Suspensão: 
35 ml 
(5 000 doses); 
Solvente:  
250 ml 

Suspensão: 
1 frasco; 
Solvente 
(Hipracell): 
1 frasco 

Zero dias 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspensão e 
solvente para 
spray oral 

Galinhas Via oral Frasco (vidro) 
Solvente: 
frasco (PP) 

Suspensão: 
70 ml 
(10 000 doses); 
Solvente:  
500 ml 

Suspensão: 
1 frasco; 
Solvente 
(Hipracell): 
1 frasco 

Zero dias 

--1  
Eimeria acervulina, estirpe 003 - 332 – 450 oocistos esporulados 
* Número de oocistos esporulados derivados de linhagens atenuadas precoces de coccídios, de acordo com os procedimentos in vitro do fabricante no momento da 
mistura. 

Eimeria maxima, estirpe 013 - 196 – 265 oocistos esporulados 
* Número de oocistos esporulados derivados de linhagens atenuadas precoces de coccídios, de acordo com os procedimentos in vitro do fabricante no momento da 
mistura. 



Eimeria mitis, estirpe 006 - 293 – 397 oocistos esporulados 
* Número de oocistos esporulados derivados de linhagens atenuadas precoces de coccídios, de acordo com os procedimentos in vitro do fabricante no momento da 
mistura. 

Eimeria praecox, estirpe 007 - 293 – 397 oocistos esporulados 
* Número de oocistos esporulados derivados de linhagens atenuadas precoces de coccídios, de acordo com os procedimentos in vitro do fabricante no momento da 
mistura. 

Eimeria tenella, estirpe 004 - 276 – 374 oocistos esporulados 
* Número de oocistos esporulados derivados de linhagens atenuadas precoces de coccídios, de acordo com os procedimentos in vitro do fabricante no momento da 
mistura. 

 
 


