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Număr UE Denumire 

atribuită 
Concentrație Formă farmaceutică Specii ţintă Cale de 

administrare 
Ambalaj Conținut Dimensiune 

ambalaj 
Perioadă de 
așteptare 

EU/2/20/250/001 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizat și solvent pentru 
suspensie injectabilă. 

Pui de găină Wing-web Flacon cu 
liofilizat 
(sticlă) 
Flacon cu 
solvent 
(sticlă) 

 
1000 doze 
 
10 ml 
 

Liofilizat: 1 
flacon; 

Solvent: 1 
flacon; 

1 aplicator 

Zero zile 

EU/2/20/250/002 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizat și solvent pentru 
suspensie injectabilă. 

Pui de găină Wing-web Flacon cu 
liofilizat 
(sticlă) 
Flacon cu 
solvent 
(sticlă) 

 
2000 doze 
 
20 ml 
 

Liofilizat: 1 
flacon; 

Solvent: 1 
flacon; 

1 aplicator 

Zero zile 

EU/2/20/250/003 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizat și solvent pentru 
suspensie injectabilă. 

Pui de găină Wing-web Flacon cu 
liofilizat 
(sticlă) 
Flacon cu 
solvent 
(sticlă) 

 
1000 doze 
 
10 ml 
 

Liofilizat: 5 
flacoane; 
Solvent: 5 
flacoane; 

5 aplicatoare 

Zero zile 

EU/2/20/250/004 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizat și solvent pentru 
suspensie injectabilă. 

Pui de găină Wing-web Flacon cu 
liofilizat 
(sticlă) 
Flacon cu 
solvent 
(sticlă) 

 
2000 doze 
 
20 ml 
 

Liofilizat: 5 
flacoane; 
Solvent: 5 
flacoane; 

5 aplicatoare 

Zero zile 

EU/2/20/250/005 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizat și solvent pentru 
suspensie injectabilă. 

Pui de găină Wing-web Flacon cu 
liofilizat 
(sticlă) 
Flacon cu 
solvent 
(sticlă) 

 
1000 doze 
 
10 ml 
 

Liofilizat: 10 
flacoane; 

Solvent: 10 
flacoane; 

10 
aplicatoare 

Zero zile 

EU/2/20/250/006 Vectormune 
FP ILT + AE 

–1 Liofilizat și solvent pentru 
suspensie injectabilă. 

Pui de găină Wing-web Flacon cu 
liofilizat 
(sticlă) 
Flacon cu 
solvent 
(sticlă) 

 
2000 doze 
 
20 ml 
 

Liofilizat: 10 
flacoane; 

Solvent: 10 
flacoane; 

10 
aplicatoare 

Zero zile 
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–1 Fiecare doză (0,01 ml) conține:  
- virus viu recombinat al difterovariolei aviare care exprimă proteina de fuziune membranară și proteina de încapsidare a virusului laringotraheitei infecțioase aviare
 2.7 to 4.5 log10 TCID50* 
- virusul encefalomielitei aviare, tulpina Calnek 1143 (AE) 2.7 to 4.5 log10 EID50** 
* Doza infectanta 50 pe culturi celulare: titrul de virus necesar pentru a produce infecție în 50% din cultura tisulară inoculată 
**Doza infectantă 50 pe ouă embrionate : titrul necesar pentru a produce infecție în 50% din ouăle inoculate  
 

 


