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EО 
Номер   

Търговско 
наименование  

Състав Фармацевтич
на форма 

Видове животни 
за които е 
предназначен 

Начин на 
приложение 

Опаковка Съдържан
ие  

Опаковано 
количество 

Карентен 
срок 

EU/2/00/026/001 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TNтитър 
протеин dO 
(нетоксичен дериват 
получен чрез 
делеция на 
Pasteurella multocida 
дермонекротичен 
токсин)                      
 5.5 log2 
аглутинационен 
титър на  
инактивирани  
Bordetella 
bronchiseptica клетки 
 

Суспензия за 
инжектиране 

Прасета  (основни и 
ремонтни свине-
майки)     

Интрамускулно  
 

Флакон 
(стъклен )  
 

20 ml 
(10 дози) 

1 Флакон в  
картонена 
кутия  

0 дни 

EU/2/00/026/002 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TNтитър 
протеин dO 
(нетоксичен дериват 
получен чрез 
делеция на 
Pasteurella multocida 
дермонекротичен 
токсин)                      
 5.5 log2 
аглутинационен 
титър на  
инактивирани  
Bordetella 
bronchiseptica клетки 
 

Суспензия за 
инжектиране 

Прасета  (основни и 
ремонтни свине-
майки)    

Интармускулно  
 

Флакон  
 (стъклен) 

50 ml 
(25 дози) 

1 Флакон в  
картонена 
кутия  

0 дни  

EO/2/00/026/003 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TNтитър Суспензия за Прасета  (основни и Интармускулно  Флакон  20 ml 1 Флакон в  0 дни  
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протеин dO 
(нетоксичен дериват 
получен чрез 
делеция на 
Pasteurella multocida 
дермонекротичен 
токсин)                      
 5.5 log2 
аглутинационен 
титър на  
инактивирани  
Bordetella 
bronchiseptica  

инжектиране ремонтни свине-
майки)   

 (полиетилен 
терефталат).
РЕТ   . 
 

(10 дози)  картонена 
кутия   

EO/2/00/026/004 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TNтитър 
протеин dO 
(нетоксичен дериват 
получен чрез 
делеция на 
Pasteurella multocida 
дермонекротичен 
токсин)                      
 5.5 log2 
аглутинационен 
титър на  
инактивирани  
Bordetella 
bronchiseptica клетки 
 

Суспензия за 
инжектиране 

Прасета  (основни и 
ремонтни свине-
майки)    

Интармускулно  
 

Флакон  
(полиетилен 
терефталат).
РЕТ 

50 ml 
(25 дози) l 

1 Флакон в  
картонена 
кутия  

0 дни  

EU/2/00/026/005   6.2 log2 TNтитър 
протеин dO 
(нетоксичен дериват 
получен чрез 
делеция на 
Pasteurella multocida 

Суспензия за 
инжектиране 

Прасета  (основни и 
ремонтни свине-
майки)    

Интармускулно  
 

Флакон  
(полиетилен 
терефталат).
РЕТ 

100 ml 
(50 дози) 

1 Флакон в  
картонена 
кутия 

0 дни 
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дермонекротичен 
токсин)                      
 5.5 log2 
аглутинационен 
титър на  
инактивирани  
Bordetella 
bronchiseptica клетки 

EU/2/00/026/006   6.2 log2 TNтитър 
протеин dO 
(нетоксичен дериват 
получен чрез 
делеция на 
Pasteurella multocida 
дермонекротичен 
токсин)                      
 5.5 log2 
аглутинационен 
титър на  
инактивирани  
Bordetella 
bronchiseptica 

Суспензия за 
инжектиране 

Прасета  (основни и 
ремонтни свине-
майки)    

Интармускулно  
 

Флакон  
(полиетилен 
терефталат).
РЕТ 

250 ml 
(125 дози 

1 Флакон в  
картонена 
кутия 

0 дни 

 
1Среден неутрализиращ титър, получен след неколкократна ваксинация на зайци с 1/2  доза  
2Среден аглутиниращ титър, получен след еднократна ваксинация на зайци с 1/2 доза. 

 


