
EU:s 
godkännande-
nummer 

Fantasinamn Styrka Läkemedelsform Djurslag Administre-
ringsväg 

Förpackning  Innehåll Förpacknings-
storlek 

Karenstid 

EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspension och 
lösning för oral spray 

Kycklingar Oral 
användning 

Flaskor (glas) 
Spädningsvätska: 
flaskor (PP) 

Suspension: 
7 ml 
(1 000 doser); 
Spädningsvätska: 
50 ml 

Suspension: 
1 flaskor; 
Spädningsvätska 
(Hipramune T): 
1 flaskor 

Noll dagar 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspension och 
lösning för oral spray 

Kycklingar Oral 
användning 

Flaskor (glas) 
Spädningsvätska: 
flaskor (PP) 

Suspension: 
35 ml 
(5 000 doser) 
Spädningsvätska: 
250 ml 

Suspension: 
1 flaskor; 
Spädningsvätska 
(Hipramune T): 
1 flaskor 

Noll dagar 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspension och 
lösning för oral spray 

Kycklingar Oral 
användning 

Flaskor (glas) 
Spädningsvätska: 
flaskor (PP) 

Suspension: 
70 ml 
(10 000 doser) 
Spädningsvätska: 
500 ml 

Suspension: 
1 flaskor; 
Spädningsvätska 
(Hipramune T): 
1 flaskor 

Noll dagar 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspension och 
lösning för oral spray 

Kycklingar Oral 
användning 

Flaskor (glas) 
Spädningsvätska: 
flaskor (PP) 

Suspension: 
7 ml 
(1 000 doser); 
Spädningsvätska: 
50 ml 

Suspension: 
1 flaskor; 
Spädningsvätska 
(Hipracell): 
1 flaskor 

Noll dagar 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspension och 
lösning för oral spray 

Kycklingar Oral 
användning 

Flaskor (glas) 
Spädningsvätska: 
flaskor (PP) 

Suspension: 
35 ml 
(5 000 doser) 
Spädningsvätska: 
250 ml 

Suspension: 
1 flaskor; 
Spädningsvätska 
(Hipracell): 
1 flaskor 

Noll dagar 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspension och 
lösning för oral spray 

Kycklingar Oral 
användning 

Flaskor (glas) 
Spädningsvätska: 
flaskor (PP) 

Suspension: 
70 ml 
(10 000 doser) 
Spädningsvätska: 
500 ml 

Suspension: 
1 flaskor; 
Spädningsvätska 
(Hipracell): 
1 flaskor 

Noll dagar 

 
--1  - Eimeria acervulina, stam 003 - 332 – 450 sporulerade oocystor 

* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för 
blandning. 
- Eimeria maxima, stam 013 - 196 – 265 sporulerade oocystor 
* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för 
blandning. 



- Eimeria mitis, stam 006 - 293 – 397 sporulerade oocystor 
* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för 
blandning. 
- Eimeria praecox, stam 007 - 293 – 397 sporulerade oocystor 
* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för 
blandning. 
- Eimeria tenella, stam 004 - 276 – 374 sporulerade oocystor 
* Antalet sporbildande oocystor härledda från tidigt utvecklade och försvagade linjer av coccidier, enligt in vitro-procedurer av tillverkaren vid tidpunkten för 
blandning. 

 


