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EL number Nimetus Tugevus Ravimvorm Loomaliigid Manustamisviis Pakend Sisaldus Pakendi 

suurus 
Keeluajad 

EU/2/00/026/001 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TN tiitrit1 dO 
valku (Pasteurella 
multocida  
detoksifitseeritud  
dermonekrootiline toksiin) 
 
 5.5 log2 
aglutinatsioonitiitrit2 
inaktiveeritud Bordetella 
bronchiseptica rakke 

Süstesuspensioon Siga (emis / 
nooremis) 

Intramuskulaar-
selt 

Viaal 
(klaas) 

20 ml 
(10 doosi) 

1 viaal 
kartongkarbis 

0 päeva 

EU/2/00/026/002 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TN tiitrit1 dO 
valku (Pasteurella 
multocida  
detoksifitseeritud  
dermonekrootiline toksiin) 
 
 5.5 log2 
aglutinatsioonitiitrit2 
inaktiveeritud Bordetella 
bronchiseptica rakke 

Süstesuspensioon Siga (emis / 
nooremis) 

Intramuskulaar-
selt 

Viaal 
(klaas) 

50 ml 
(25 doosi) 

1 viaal 
kartongkarbis 

0 päeva 

EU/2/00/026/003 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TN tiitrit1 dO 
valku (Pasteurella 
multocida  
detoksifitseeritud  
dermonekrootiline toksiin) 
 
 5.5 log2 

Süstesuspensioon Siga (emis / 
nooremis) 

Intramuskulaar-
selt 

Viaal 
(polüetüle
en 
tereftalaa
t [PET]) 

20 ml 
(10 doosi) 

1 viaal 
kartongkarbis 

0 päeva 

                                                      
1 Keskmine toksiini neutraliseeriv tiiter, mis on saavutatud poole doosi korduva manustamisega küülikutele. 
2 Keskmine aglutinatsioonitiiter, mis on saavutatud poole doosi ühekordse manustamisega küülikutele. 
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aglutinatsioonitiitrit2 
inaktiveeritud Bordetella 
bronchiseptica rakke 

EU/2/00/026/004 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TN tiitrit1 dO 
valku (Pasteurella 
multocida  
detoksifitseeritud  
dermonekrootiline toksiin) 
 
 5.5 log2 
aglutinatsioonitiitrit2 
inaktiveeritud Bordetella 
bronchiseptica rakke 

Süstesuspensioon Siga (emis / 
nooremis) 

Intramuskulaar-
selt 

Viaal 
(polüetüle
en 
tereftalaa
t [PET]) 

50 ml 
(25 doosi) 

1 viaal 
kartongkarbis 

0 päeva 

EU/2/00/026/005 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TN tiitrit1 dO 
valku (Pasteurella 
multocida 
detoksifitseeritud  
dermonekrootiline toksiin) 
 
 5.5 log2 
aglutinatsioonitiirit2 
inaktiveeritud Bordetella 
bronchiseptica rakke 

Süstesuspensioon Siga (emis, 
nooremis) 

Intramuskulaar-
selt 

Viaal 
(polüetüle
en 
tereftalaat 
[PET]) 

100 ml 
(50 doosi) 

1 viaal 
kartongkarbis 

0 päeva 

EU/2/00/026/006 Porcilis AR-T DF  6.2 log2 TN tiitrit1 dO 
valku (Pasteurella 
multocida  
detoksifitseeritud  
dermonekrootiline toksiin) 
 
 5.5 log2 
aglutinatsioonitiitrit2 
inaktiveeritud Bordetella 
bronchiseptica rakke 

Süstesuspensioon Siga (emis, 
nooremis) 

Intramuskulaar-
selt 

Viaal 
(polüetüle
en 
tereftalaat 
[PET]) 

250 ml 
(125 doosi

1 viaal 
kartongkarbis 

0 päeva 

 


