
Număr UE Denumire 
atribuită 

Concentraţie Formă 
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administrare 

Ambalaj Conţinut Dimensiune 
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de 
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EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspensie şi 
solvent pentru 
pulverizare orală 

Pui de găină Administrare 
orală 

Flacon (sticlă) 
Solvent: 
Flacon (PP) 

Suspensie: 
7 ml 
(1 000 de 
doze); 
Solvent: 50 ml 

Suspensie: 
1 flacon; 
Solvent 
(Hipramune T): 
1 flacon 

Zero zile 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspensie şi 
solvent pentru 
pulverizare orală 

Pui de găină Administrare 
orală 

Flacon (sticlă) 
Solvent: 
Flacon (PP) 

Suspensie: 
35 ml 
(5 000 de 
doze); 
olvent:  
250 ml 

Suspensie: 
1 flacon; 
Solvent 
(Hipramune T): 
1 flacon 

Zero zile 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspensie şi 
solvent pentru 
pulverizare orală 

Pui de găină Administrare 
orală 

Flacon (sticlă) 
Solvent: 
Flacon (PP) 

Suspensie: 
70 ml 
(10 000 de 
doze); 
Solvent:  
500 ml 

Suspensie: 
1 flacon; 
Solvent 
(Hipramune T): 
1 flacon 

Zero zile 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspensie şi 
solvent pentru 
pulverizare orală 

Pui de găină Administrare 
orală 

Flacon (sticlă) 
Solvent: 
Flacon (PP) 

Suspensie: 
7 ml 
(1 000 de 
doze); 
Solvent: 50 ml 

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

Zero zile 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspensie şi 
solvent pentru 
pulverizare orală 

Pui de găină Administrare 
orală 

Flacon (sticlă) 
Solvent: 
Flacon (PP) 

Suspensie: 
35 ml 
(5 000 de 
doze); 
olvent:  
250 ml 

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

Zero zile 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspensie şi 
solvent pentru 
pulverizare orală 

Pui de găină Administrare 
orală 

Flacon (sticlă) 
Solvent: 
Flacon (PP) 

Suspensie: 
70 ml 
(10 000 de 
doze); 
Solvent:  
500 ml 

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

Zero zile 

 
 

 



--1  
- Eimeria acervulina, tulpina 003 - 332 – 450* oochisturi sporulate 
*Numărul de oochiști sporulați derivați din linii precoce atenuate de coccidia, conform procedurilor in vitro ale fabricantului la momentul efectuării amestecului. 

- Eimeria maxima, tulpina 013 - 196 – 265* oochisturi sporulate 
* Numărul de oochiști sporulați derivați din linii precoce atenuate de coccidia, conform procedurilor in vitro ale fabricantului la momentul efectuării amestecului. 
- Eimeria mitis, tulpina 006 - 293 – 397* oochisturi sporulate 
* Numărul de oochiști sporulați derivați din linii precoce atenuate de coccidia, conform procedurilor in vitro ale fabricantului la momentul efectuării amestecului. 

- Eimeria praecox, tulpina 007 - 293 – 397* oochisturi sporulate 
* Numărul de oochiști sporulați derivați din linii precoce atenuate de coccidia, conform procedurilor in vitro ale fabricantului la momentul efectuării amestecului. 
- Eimeria tenella, tulpina 004 - 276 – 374* oochisturi sporulate 
* Numărul de oochiști sporulați derivați din linii precoce atenuate de coccidia, conform procedurilor in vitro ale fabricantului la momentul efectuării amestecului. 
 

 
 


