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EU/2/11/124/001 Zuprevo 40 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Suine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 20 ml Carne si 
organe: 9 zile

EU/2/11/124/002 Zuprevo 40 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Suine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 50 ml Carne si 
organe: 9 zile

EU/2/11/124/003 Zuprevo 40 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Suine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 100 ml Carne si 
organe: 9 zile

EU/2/11/124/004 Zuprevo 40 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Suine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 250 ml Carne si 
organe: 9 zile

EU/2/11/124/005 Zuprevo 180 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Bovine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 20 ml Carne si 
organe: 147 
zile 

EU/2/11/124/006 Zuprevo 180 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Bovine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 50 ml Carne si 
organe: 147 
zile 

EU/2/11/124/007 Zuprevo 180 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Bovine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 100 ml Carne si 
organe: 147 
zile 

EU/2/11/124/008 Zuprevo 180 mg/ml Solutie pentru 
injectare

Bovine Utilizare 
intramusculara

Flacon din sticla de tip 
I (dop de cauciuc si 
capac de aluminiu) 

1 flacon 250 ml Carne si 
organe: 147 
zile 

                                               
1 Nu este autorizata utilizarea la animale în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.
Nu se utilizează la animale în perioada de gestaţie care sunt destinate producţiei de lapte pentru
consum uman, în interval de 2 luni până la fătare.
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