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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

Austrija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

Colivet 2 000 

000 IU/ml, 

Konzentrat für 

eine orale 

Lösung für 

Schweine und 

Geflügel  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Tris paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Kiaulėms – 100 000 TV/kg 

kūno svorio per parą dviem po 

lygiai padalintomis dozėmis. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą. 

Kiaulienai – 1 

para. 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Belgija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Veršienai, 

ėrienai ir jų 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams 

– 1 para. 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 
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inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 
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Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

 

Kitai 

paukštienai ir 

jos 

subproduktams 

– 7 paros.           

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Bulgarija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

Colivet oral 

solution 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Gerti 3 paras. Kiaulėms – 100 000 TV/kg 

kūno svorio per parą. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą. 

Mėsai – 1 para. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Bulgarija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

Veršienai, 

ėrienai ir jų 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams 

– 1 para. 

 

Broileriams ir 

vištoms 
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parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

dedeklėms – 1 

para. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

 

Kitai 

paukštienai ir 

jos 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Kipras Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

COLIVET 

2.000.000 

IU/ml 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Paukščiai 

Kiaulėms – 100 

000 TV/kg per 

parą. 

 

Naminiams 

paukščiams – 

75 000 TV/kg per 

parą 

Kiaulėms – 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams –

37,5 ml vaisto 1 tonai kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams 

– 1 para. 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams –  
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narė/EEE 
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rinkodaros teisės 
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0 parų. 

Čekija Ceva Animal Health 

Slovakia s.r.o. 

Račianska 77 

831 02 Bratislava 

SLOVAK REPUBLIC 

Colivet Sol.  Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Vištos 

(broileriai) 

Kasdien. Gerti. Broileriams – 75 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio (t. y. 

0,37 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3–5 paras iš 

eilės, įmaišius į geriamąjį 

vandenį). 

Kiaulėms – 50 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 12 

valandų (t. y. 0,25 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

12 valandų 3–5 paras, įmaišius 

į geriamąjį vandenį arba pieno 

pakaitalą). 

Kiaulienai, 

broilerių mėsai 

ir jų 

subproduktams 

– 2 paros.  

Neskirti vaisto 

vištoms 

dedeklėms, 

kurių kiaušiniai 

naudojami 

žmonių maistui. 

Danija Ceva Animal Health 

A/S 

Andkærvej 19 

7100 Vejle 

DENMARK 

Colivet Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės Kasdien. Gerti. 100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio kasdien 3–5 paras. 

1 para. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut
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mas 
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Rekomenduojama dozė Išlauka 

Danija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

COLISTINE 

CEVA 2 MUI/Ml 

CONCENTRE 

POUR 

SOLUTION 

BUVABLE 

POUR 

PORCINS ET 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros. Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės 

geriamuoju būdu, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV kolistino/kg kūno 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams 

– 1 para. 

 

Mėsinėms 

vištoms ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut
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dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

VOLAILLES svorio per parą 3 paras iš eilės, 

t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai 

kūno svorio per parą 3 paras iš 

eilės. 

para. 

 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

COLIVET 

SOLUTION 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros. Veršeliams, ėriukams, 

kiaulėms – 100 000 TV/kg per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg per parą. 

Veršienai, 

ėrienai ir jų 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaulienai – 1 

para. 

 

Mėsinėms 

vištoms ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut
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Stiprumas Vaisto 
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Gyvūnų 
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Rekomenduojama dozė Išlauka 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Coophavet S.A.S 

Saint Herblion, B.P. 

70089 

44153 Ancenis 

Cedex 

FRANCE 

COFACOLI 

SOLUTION 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros. Veršeliams, ėriukams, 

kiaulėms – 100 000 TV/kg per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg per parą. 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Franvet 

Zone industrielle 

d'Etriche 

Route d'Avire, BP 

103 

49500 Segré Cedex 

FRANCE 

MILICOLI Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros. Veršeliams, ėriukams, 

kiaulėms – 100 000 TV/kg per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg per parą. 

Kiaulienai, 

veršienai, 

vištienai ir jų 

subproduktams 

– 1 para. 

 

Ėrienai ir 

paukštienai, 

išskyrus 

vištieną – 7 

paros. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Laboratoires Biové 

3 rue de Lorraine 

62510 Arques 

FRANCE 

ACTI COLI 2 

MUI/ML 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

3 paros Veršeliams, ėriukams, 

kiaulėms – 100 000 TV/kg per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams 

– 0 parų. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 
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būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

paukščiai 75 000 TV/kg per parą Vištienai – 1 

para. 

 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 

 

Veršienai – 2 

paros. 

Ėrienai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Laprovet 

2 Chemin de la 

Milletière 

B.P. 67562 

37075 Tours Cedex 

2 

FRANCE 

COLISTINE 

SOLUTION 

E.A.F. 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros. Veršeliams, ėriukams, 

kiaulėms – 100 000 TV/kg per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg per parą. 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Sogeval 

Zone Industrielle 

des Touches 

200, avenue de 

Mayenne 

B.P. 2227 

SOGECOLI 2 

MILLIONS 

UI/ML 

SOLUTION 

BUVABLE 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros. Veršeliams, ėriukams, 

kiaulėms – 100 000 TV/kg per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg per parą. 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams 

– 0 parų. 

 

Vištienai – 1 

para. 

9/39 
 



Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 
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pavadini
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būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

53022 Laval Cedex 

9 

FRANCE 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 

 

Veršienai – 2 

paros. 

Ėrienai – 7 

paros. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Prancūzija Virbac S.A. 

1ere Avenue 2065 

M LID 

B.P. 27 

06516 Carros Cedex 

FRANCE 

COLISTINE 

SULFATE 2 

MUI /ML 

BUVABLE 

VIRBAC 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros Veršeliams, ėriukams, 

kiaulėms – 100 000 TV/kg per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg per parą. 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Vokietija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

Coliplus Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 
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narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 
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Rekomenduojama dozė Išlauka 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Graikija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

Colivet  Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Įmaišyti į 

geriamąjį vandenį 

per parą. 

Kiaulėms – 100 000 TV/kg 

kūno svorio per parą 3 paras. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą 3 paras. 

Kiaulienai – 1 

para. 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para.  

 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Graikija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

COLISTIN 

2.000.000 

IU/ML/DIVASA

-FARMANIC 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  
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(Barcelona) 

SPAIN 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

0 parų. 

Vengrija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Vengrija Coophavet S.A.S 

Saint Herblion, B.P. 

70089 

44153 Ancenis 

Cedex 

FRANCE 

Cofacoli oral 

solution 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Galvijai 

(veršeliai 

žindukliai) 

Kiaulės 

Vištos 

Veršeliams, 

kiaulėms – 0,25 ml 

vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3–

4 paras. 

 

Mėsinėms vištoms, 

vištoms dedeklėms 

– 37,5 ml vaisto 1 

tonai gyvo svorio, 

ištirpdžius 

geriamajame 

vandenyje – 3 

paras. 

Veršeliams, kiaulėms – 

50 000 TV/kg kūno svorio. 

Viščiukams broileriams, 

vištoms dedeklėms – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą. 

Veršienai – 3 

paros. 

 

Kiaulienai – 2 

paros. 

 

Mėsinėms 

vištoms ir 

vištoms 

dedeklėms – 2 

paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

Airija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

COLISCOUR 2 

000 000 

IU/ml, 

concentrate 

for oral 

solution, pigs, 

poultry 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Kasdien tris paras 

iš eilės.  

Skirtas gerti 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą. 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams 

– 1 para. 

 

Broileriams, 

vištoms 

dedeklėms ir jų 

subproduktams 

– 1 para.  

 

Kitai 

paukštienai ir 

jos 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Italija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

Veršienai, 

ėrienai ir jų 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams

– 1 para. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

swine and 

chickens  

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

 

Kitai 

paukštienai ir 

jos 

subproduktams

– 7 paros. 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Latvija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

Colivet oral 

solution 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Gerti. 

Įmaišomas į 

geriamąjį vandenį 

ar pieno pakaitalą 

arba girdomas 

tiesiai gyvūnui į 

burną. Du kartus 

per parą 

3–5 paras iš eilės. 

Vištoms – 75 000 TV/kg kūno 

svorio per parą(0,37 ml 

Colivet/10 kg du kartus per 

parą) 

Kiaulėms – 50 000 TV 

kolistino/kg du kartus per parą 

(0,25 ml Colivet/10 kg du 

kartus per parą). 

Valgomiems 

audiniams – 1 

para. 

 

Kiaušiniams – 1 

para. 

Lietuva Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

COLIVET 

SOLUTION, 

geriamasis 

tirpalas 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Su geriamuoju 

vandeniu ar pieno 

milteliais. 

Skirtas gerti 

Kiaulėms – 50 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio, t. y. 

0,25 ml Colivet tirpalo/10 kg 

kūno svorio du kartus per parą 

Mėsai – 1 para. 

 

Paukštienai ir 

kiaušiniams – 1 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

33500 Libourne 

FRANCE 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

3–5 paras iš eilės. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. maždaug 0,37 ml 

Colivet tirpalo/10 kg kūno 

svorio per parą 3–5 paras iš 

eilės. 

para. 

Lietuva Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

Colistop, 

geriamasis 

tirpalas 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

(viščiukai 

broileriai) 

Skirtas gerti, 

paprastai įmaišius 

į geriamąjį 

vandenį.  

3 paras iš eilės. 

Kiaulėms – 102 500 TV/kg 

kūno svorio kas 12 valandų 3 

paras (atitinka 0,5 ml Colistop 

geriamojo tirpalo/10 kg kūno 

svorio kas 12 valandų 3 paras 

iš eilės). 

Viščiukams broileriams – 

123 000 TV/kg kūno svorio per 

parą 3 paras (atitinka  0,06 ml 

Colistop geriamojo tirpalo/kg 

kūno svorio per parą 3 paras iš 

eilės). 

Penimoms 

kiaulėms – 2 

paros. 

 

Viščiukams 

broileriams – 7 

paros. 

Lietuva Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

Veršienai, 

ėrienai ir jų 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams

– 1 para. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

 

Kitai 

paukštienai ir 

jos 

subproduktams

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Lenkija Ceva Santé Animale 

Zone Industrielle La 

Ballastiere 

B.P. 126 

33500 Libourne 

FRANCE 

Colivet 

solution 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Vištos 

Gerti įmaišius į 

geriamąjį vandenį 

ar pieną 3–5 

paras.  

Vištoms – 75 000 TV 

kolistino/1 kg kūno svorio per 

parą 3–5 paras (0,37 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio du 

kartus per parą 3–5 paras). 

 

Kiaulėms – 50 000 TV 

kolistino/1 kg kūno svorio per 

parą 3–5 paras (0,25 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio du 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 1 para. 

 

Kiaušiniams – 1 

para. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

kartus per parą 3–5 paras). 

Lenkija DIVASA - 

FARMAVIC, S.A. 

Ctra. Sant Hipòlit, 

km 71 

08503 GURB - VIC 

(Barcelona)  

Spain 

Coliplus 

2,000,000 

IU/ml 

Concentrate 

for oral 

solution for 

use in drinking 

water for 

Cattle, Sheep, 

Swine and 

Chickens 

Kolistinas 

(kaip 

kolistino 

sulfatas) 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui, 

skirtas 

įmaišyti į 

geriamąjį 

vandenį 

Galvijai 

(veršeliai), 

avys 

(ėriukai), 

kiaulės ir 

vištos 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Mėsai ir 

subproduktams

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams – 0 

parų. 

Vaisto negalima 

skirti 

gyvūnams, 

kurių pienas 

naudojamas 

žmonių maistui. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

Portugalija Ceva Saúde Animal 

- Produtos 

Farmacêuticos e 

Farmacológicos, Lda  

Rua Doutor António 

Loureiro Borges, 

9/9A - 9°A 

Miraflores 

1495-131 Algés 

PORTUGAL 

Colivet 2 000 

000 UI /ml, 

concentrate 

for oral 

solution for 

pigs and birds 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

3 paros. Kiaulėms – 100 000 TV/kg 

kūno svorio per parą. 

Paukščiams – 75 000 TV/kg 

kūno svorio per parą. 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams

– 1 para 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

 

Kitai 

paukštienai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Portugalija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

Veršienai, 

ėrienai ir jų 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams

– 1 para. 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

para. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

 

Kitai 

paukštienai ir 

jos 

subproduktams

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Rumunija CENAVISA, S.A. 

Camí Pedra Estela 

S/N 

43205 Reus  

SPAIN 

ENTEROBAS 

SOLUCION 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Skirtas gerti 

(įmaišius į 

geriamąjį vandenį 

ar pieno pakaitalą)   

Gydymo trukmė –  

4–5 paros. 

Veršeliams ir kiaulėms – 

100 000 TV /kg kūno svorio 

per parą atitinka 0,5 ml/10 kg 

kūno svorio per parą. 

Naminiams paukščiams – 

100 000 TV /kg kūno svorio 

per parą atitinka 0,5 ml 

vienam litrui geriamojo 

vandens per parą. 

Veršienai – 2 

paros. 

 

Kiaulienai – 5 

paros. 

Paukštienai – 3 

paros. 

Kiaušiniai – 

vaisto negalima 

skirti 

gyvūnams, 

kurių kiaušiniai 

naudojami 

žmonių maistui. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

Rumunija CEVA SANTE 

ANIMALE ROMANIA 

SRL 

5 Chindiei , sector 4  

040185 Bucharest  

ROMANIA 

COLIVET 

SOLUTION  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Skirtas gerti 

(įmaišius į 

geriamąjį vandenį)  

Gydymo trukmė – 

3 paros iš eilės. 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino (kaip sulfato)/ 1 kg 

kūno svorio per parą dviem po 

lygiai padalintomis dozėmis, 

t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV kolistino/1 kg kūno 

svorio per parą, t. y. 37,5 ml 

vaisto 1 kūno svorio tonai per 

parą. 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams

– 1 para. 

 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Rumunija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

Mėsai ir 

subproduktams

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Rumunija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

SOLUTION 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Broileriai 

Skirtas gerti 

(įmaišius į 

geriamąjį vandenį)  

Gydymo trukmė – 

3 paros. 

Naminiams paukščiams – 0,03 

ml/kg kūno svorio per parą. 

Kiaulėms – 0,5 ml/10 kg kūno 

svorio kas 12 valandų. 

Mėsai – 9 

paros.                 

Rumunija Franvet 

Zone industrielle 

d'Etriche 

Route d'Avire, BP 

103 

49500 Segré Cedex 

FRANCE 

MILICOLI Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Skirtas gerti 

(įmaišius į 

geriamąjį vandenį 

ar pieno 

pakaitalą). 

Gydymo trukmė – 

3–4 paros. 

Veršeliams, kiaulėms ir 

ėriukams – 50 000 TV/kg kūno 

svorio arba 0,25 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio. 

Naminiams paukščiams – 

75,000 TV/kg per parą arba 

0,25 ml 1 litrui vandens. 

Mėsai ir 

subproduktams

– 7 paros. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

Rumunija S.C. CRIDA PHARM 

S.R.L. 

Str. Stadionului nr. 

1 

Oltenita 

ROMANIA 

COLICRID Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Skirtas gerti 

(įmaišius į 

geriamąjį vandenį)  

Gydymo trukmė – 

3–5 paros. 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino sulfato/1 kg kūno 

svorio per parą, t. y. 0,05 ml 

vaisto/1 kg kūno svorio per 

parą. 

Naminiams paukščiams – 

100 000 TV kolistino 

sulfato/1 kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,05 ml vaisto/1 kg 

Kiaulienai – 7 

paros. 

 

Paukštienai – 3 

paros. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

kūno svorio per parą. 

Rumunija Sogeval 

Zone Industrielle 

des Touches 

200, avenue de 

Mayenne 

B.P. 2227 

53022 Laval Cedex 

9 

FRANCE 

SOGECOLI Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Veršeliai 

Ėriukai 

Naminiai 

paukščiai 

Skirtas gerti. 

Gydymo trukmė – 

3–4 paros. 

Veršeliams, ėriukams – 

50 000 TV/kg kūno svorio arba 

0,25 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio du kartus per parą – 

ryte ir vakare. 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio 

kasdien arba 0,25 ml 1 litrui 

vandens. 

Mėsai – 7 

paros. 

 

Slovakija Ceva Animal Health 

Slovakia, spol. s.r.o. 

Račianska 77 

831 02 Bratislava 

SLOVAK REPUBLIC 

COLIVET sol. 

ad us.vet. 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Vištos 

3–5 paras, įmaišyti 

į geriamąjį vandenį 

ar pieną arba 

girdyti tiesiai 

gyvūnui į burną. 

Kiaulėms – 50 000 TV kolistino 

sulfato/kg kūno svorio 

(0,25 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio) (du kartus). 

Vištoms – 75 000 TV kolistino 

sulfato/kg kūno svorio 

(0,37 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio). 

Mėsai – 1 para. 

 

Kiaušiniams – 1 

para. 

Slovakija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS          

2 000 000 

IU/ml 

koncentrát na 

perorálny 

roztok na 

použitie v 

pitnej vode 

pre hovädzí 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

Veršienai, 

ėrienai ir jų 

subproduktams 

– 7 paros. 

 

Kiaulienai ir jos 

subproduktams

– 1 para. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

dobytok, ovce, 

ošípané a 

kurčatá  

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Broileriams ir 

vištoms 

dedeklėms – 1 

para. 

 

Kiaušiniams –  

0 parų. 

 

Kitai 

paukštienai ir 

jos 

subproduktams

– 0 parų. 

Ispanija CEVA SALUD 

ANIMAL, S.A. 

Carabela La Niña nº 

12 5ª planta 

08017 Barcelona  

SPAIN 

COLIVET 

2,000,000 

UI/ML               

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Paukščiai 

3 paras. Gerti. Kiaulėms – 100 000 TV/kg 

kūno svorio. 

Paukščiams – 75 000 TV/kg 

kūno svorio. 

1 para 

Ispanija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

SOLUCION        

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Geriamasis 

tirpalas 

Kiaulės 

Paukščiai 

(vištos) 

3 paras. Gerti. Kiaulėms – 102 000 TV/kg 

kūno svorio per 12 valandų. 

Paukščiams – 75 000 TV/kg 

kūno svorio per 12 valandų. 

Kiaulienai – 2 

paros. 

 

Paukštienai – 7 

paros. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

Ispanija Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLISTINA 

DIVASA 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

swine and 

chickens  

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Mėsai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams – 0 

parų. 

Nyderlandai Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

COLIPLUS 

2,000,000 

IU/ml 

concentrate  

for oral 

solution  for 

use in drinking 

water for 

cattle, sheep, 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

Mėsai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams – 0 

parų. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

swine and 

chickens  

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Jungtinė 

Karalystė 

Ceva Animal Health 

Ltd  

90 The Broadway 

Chesham 

Buckinghamshire 

HP5 1EG  

UNITED KINGDOM 

Colibird Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Naminiai 

paukščiai 

Tris paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

75 000 TV/kg k8no svorio per 

parą. 

Mėsai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams – 0 

parų. 

Jungtinė 

Karalystė 

Ceva Animal Health 

Ltd  

90 The Broadway 

Chesham 

Buckinghamshire 

HP5 1EG  

UNITED KINGDOM 

Coliscour, oral 

solution of 

colistin 

sulphate 2 

MIU/ml 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Kiaulės Du kartus per parą 

penkias paras iš 

eilės (įmaišyti į 

geriamąjį vandenį 

arba girdyti tiesiai 

gyvūnui į burną). 

50 000 TV/kg kūno svorio du 

kartus per parą. 

Mėsai ir 

subproduktams 

– 1 para. 
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Valstybė 
narė/EEE 

Pareiškėjas arba 
rinkodaros teisės 

turėtojas 

Vaisto 

pavadinimas 

Tarptaut

inis 

nepaten

tinis 

pavadini

mas 

(INN) 

Stiprumas Vaisto 

forma 

Gyvūnų 

rūšys 

Naudojimo 

dažnumas ir 

būdas 

Rekomenduojama dozė Išlauka 

Jungtinė 

Karalystė 

Divasa-Farmavic 

S.A.  

Ctra San Hipolito 

km 71 

08503 Gurb-Vic 

(Barcelona) 

SPAIN 

Coliplus 

2,000,000 

IU/ml 

Concentrate 

for Oral 

Solution for 

use in drinking 

water for 

Cattle, Sheep, 

Swine and 

Chickens 

Kolistino 

sulfatas 

2 MTV/ml Koncentratas 

geriamajam 

tirpalui 

Veršeliai 

Ėriukai 

Kiaulės 

Naminiai 

paukščiai 

Veršeliams, 

ėriukams, 

kiaulėms ir 

naminiams 

paukščiams – tris 

paras iš eilės, 

įmaišius į 

geriamąjį vandenį. 

Veršeliams ir ėriukams – 

100 000 TV kolistino/kg kūno 

svorio per parą dviem po lygiai 

padalintomis dozėmis, t. y. 

0,50 ml vaisto/10 kg kūno 

svorio per parą 3 paras iš eilės. 

 

Kiaulėms – 100 000 TV 

kolistino/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 0,50 ml 

vaisto/10 kg kūno svorio per 

parą 3 paras iš eilės. 

 

Naminiams paukščiams – 

75 000 TV/kg kūno svorio per 

parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 

tonai kūno svorio per parą 3 

paras iš eilės. 

Mėsai – 7 

paros. 

 

Kiaušiniams – 0 

parų. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II PRIEDAS 
 

MOKSLINĖS IŠVADOS IR PAGRINDAS KEISTI VETERINARINIO VAISTO APRAŠĄ 
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BENDRA VETERINARINIO VAISTO FORMULIŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA 2 000 000 TV/ML 
KOLISTINO SULFATO IR KURIOS SKIRTOS VERŠELIAMS, ĖRIUKAMS, KIAULĖMS IR 
NAMINIAMS PAUKŠČIAMS GYDYTI ĮMAIŠIUS Į GERIAMĄJĮ VANDENĮ, MOKSLINIO 
ĮVERTINIMO SANTRAUKA 

1. Įvadas 

Veterinarinio vaisto formulės, kurių sudėtyje yra 2 000 000 TV/ml kolistino sulfato ir kurios skirtos 
įmaišyti veršeliams, kiaulėms, ėriukams ir naminiams paukščiams į geriamąjį vandenį, naudojamos 
kolistinui jautrių Escherichia coli ir Salmonella spp sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti. 

Kolistino sulfatas yra polipeptidinis polimiksinų grupės antibiotikas. Ši antibiotikų grupė turi 
polipeptidinę struktūrą, kuri iš esmės veikia baktericidiškai ir turi vidutinį antibakterinį veikimo spektrą, 
apimantį tik gramneigiamus mikroorganizmus. 

Jungtinė Karalystė išreiškė susirūpinimą, kad veterinarinio vaisto formulių, kurių sudėtyje yra 
2 000 000 TV/ml kolistino ir kurios skirtos visų rūšių maistui auginamiems gyvūnams gydyti įmaišius į 
geriamąjį vandenį, dozavimo ir išlaukos laikotarpių skirtumai Europos Sąjungoje gali kelti rimtą pavojų 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai. 

Procedūra susijusi su 47 veterinariniais vaistais, kurių rinkodaros teisės skirtingose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse jau suteiktos arba laukiama, kol jos bus suteiktos (žr. I priedą). 

2. Turimų duomenų aptarimas 

Pareiškėjų ir rinkodaros teisės turėtojų pateikti duomenys parodė, kad minėtų veterinarinių vaistų 
rinkodaros teisės jau suteiktos arba laukiama, kol jos bus suteiktos, taikant įvairias rinkodaros teisės 
suteikimo procedūras (savitarpio pripažinimo arba nacionalines procedūras) ir remiantis įvairiais 
teisiniais pagrindais (pilnu ir generiniu). 

Pastebėta, kad kai kurie pateikti duomenys visiškai sutapo, nors juos pateikė skirtingi pareiškėjai ir 
rinkodaros teisės turėtojai. Pateiktus duomenų rinkinius sudaro viešai prieinami bibliografiniai 
duomenys ir privatūs duomenys. 

Dėl veiksmingumo gydant kiaules ikiklinikiniai duomenys atskleidė, kad kolistino sulfato dozės dydis ir 
intervalas tarp dozių kiaulėms parinktas atlikus farmakokinetikos ir farmakodinamikos (FK/FD) analizę. 
Pastebėta, kad analizė, paremta kolistino sulfato koncentracijos virškinimo trakte nustatymo po 
skirtingų dozių duomenimis ir iš penkių valstybių narių surinktais mažiausių E. coli padermių augimą 
slopinančių koncentracijų (MIC) duomenimis, kelia abejonių, nes vietinio poveikio virškinimo trakte 
surogatinis rezultatas Cmax/MIC nebuvo patikrintas, ir nežinoma, kokia aktyviojo junginio dalis pateko į 
išmatas. Tai pasakius prieita prie bendros nuomonės, kad siūloma 50 000 TV vienam kūno svorio 
kilogramui dozė du kartus per parą yra pagrįsta. Ši dozė – tai rekomenduojama dozė daugumos į 
kreipimąsi įtrauktų vaistų atveju, todėl ji kliniškai taikoma jau daug metų. Kai kurių susijusių vaistų 
atveju buvo rekomenduojamas 5–7 parų gydymo laikotarpis, dėl kurio nuspręsta, kad, atsižvelgiant į 
tikslą pasiekti optimalią pusiausvyrą tarp bakterijų išnaikinimo greičio ir atsparumo išsivystymo rizikos, 
šis laikotarpis per ilgas. Kai kurių susijusių vaistų atveju rekomenduojamas gydymo laikotarpis buvo 
3–5 paros. 

Dėl veiksmingumo gydant vištas pateikta tyrimo ataskaita iš viešosios literatūros, kurioje nurodoma, 
kad E. coli sukeltos infekcijos gydytos į pašarą įmaišytu kolistino sulfatu. Šiuose tyrimuose pateikiama 
pakankamai įrodymų, kad vaistą galima naudoti kolibaciloze sergančioms vištoms gydyti, nors juose 
nurodytų į pašarą dedamų dozių ir kreipimesi daugumos vaistų atveju rekomenduotos dozės atitikimas 
nebuvo pakankamai pagrįstas. 

Dėl neinvazinių E. coli sukeltų veršelių ir ėriukų virškinimo trakto infekcijų indikacijai pagrįsti pateikti 
duomenys buvo nepakankami. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad medžiaga plačiai vartojama šioms 
gyvūnų rūšims gydyti, ir tai, kad negauta jokios naujos informacijos apie naują riziką, susijusią su 
nepakankamu veiksmingumu ar grėsme žmonių sveikatai dėl kolistino vartojimo gydant veršelius ir 
ėriukus, Komitetas nusprendė, kad galima toliau naudoti kolistiną veršeliams ir ėriukams, sergantiems 
neinvazinių E. coli sukeltomis virškinimo trakto infekcijomis, gydyti. Šiuo metu rekomenduojama dozė 
visuose patvirtintuose veršeliams ir ėriukams skirtuose vaistuose – suderinta 100 000 TV kolistino 
vienam kūno svorio kilogramui dozė kasdien. Dažniausiai šiuo metu rekomenduojama gydymo 
veršeliams ir ėriukams skirtais vaistais trukmė – 3 paros. Dviejų vaistų atveju rekomenduojama 
gydymo trukmė buvo 3–4 paros iš eilės. 
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Veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių, sergančių Salmonella spp. infekcija, gydymo indikacijai, 
kuri šiuo metu patvirtinta į procedūros taikymo sritį patenkantiems vaistams, pagrįsti klinikinių 
duomenų nepateikta arba pateikta labai mažai. Pateikti klinikiniai vištų, sergančių salmonelioze, 
gydymo duomenys buvo neįtikinami, taigi šios medžiagos tinkamumas Salmonella infekcijoms gydyti 
kelia abejonių. Dėl blogos absorbcijos žarnyne kolistinas būtų veiksmingas tik prieš neinvazines 
Salmonella bakterijas. Be to, Komitetas pastebėjo, kad subklinikinės salmoneliozės gydymas siekiant 
sumažinti bakterijų skaičių gali sutrukdyti įgyvendinti šios ligos kontrolės programas1. Komitetas 
manė, jog tai, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė jokių duomenų ar argumentų 
teiginiui, kad vaistas tinkamas vartoti gydant Salmonella infekciją, pagrįsti, gali kelti riziką visuomenės 
ir gyvūnų sveikatai, nes, pritaikius šį gydymą, bakterijas gali būti sunku aptikti visiškai nepašalinus 
infekcijos ir kolonizacijos. Dėl visiško arba dalinio neveiksmingumo zoonozinių mikroorganizmų gali 
likti gydomų gyvūnų organizme ir aplinkoje, ir dėl nesėkmingo gydymo bus sunkiau visiškai juos 
išnaikinti. 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tvirtų išvadų dėl antimikrobinio atsparumo kolistinui neįmanoma buvo 
padaryti dėl naudojimo duomenų nebuvimo. Tačiau, kadangi kolistinas patvirtintas jau daugelį metų ir 
atsparumas jam iki šiol liko nedidelis, CVMP nuomone, turimos informacijos pakako padaryti išvadai, 
kad atsparumas greičiausiai netaps nauja problema. Pareiškėjų ir rinkodaros teisės turėtojų gausiai 
pateikti duomenys apie mažiausią slopinamąją koncentraciją, apimantys laikotarpį, kurio metu buvo 
kliniškai naudojamas kolistino sulfatas, gana aiškiai rodo, kad šios medžiagos atveju atsparumo 
išsivystymo problemos nebuvo. 

Trumpai tariant, CVMP nuomone, pateiktos informacijos pakako, kad būtų pagrįsta virškinimo trakto 
infekcijų, sukeltų kolistinui jautrių neinvazinių E. coli, gydymo indikacija 3–5 paras iš eilės kasdien 
skiriant 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę veršeliams, ėriukams ir kiaulėms ir 
75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę naminiams paukščiams. Dėl kolistinui jautrių 
neinvazinių E. coli paskirties gyvūnams sukeltų virškinimo trakto infekcijų gydymo trukmės pabrėžta, 
kad gydymo poveikį lengva stebėti, todėl gydymo trukmę galima koreguoti atsižvelgiant į ligos eigą. 

Nustatyti išlaukos laikotarpiai valstybėse narėse svyravo nuo 1 iki 9 parų. Siekdami pagrįsti nustatytus 
išlaukos laikotarpius pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai pateikė aštuonis su veršeliais, vištomis ir 
kiaulėmis atliktus likučių išnykimo tyrimus. Pateikti likučių išnykimo tyrimai buvo peržiūrėti ir, 
remiantis rekomenduojamu dozavimu galvijams (100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui 
kasdien 3–5 paras iš eilės) ir siūlomu suderintu dozavimu kiaulėms ir naminiams paukščiams 
(100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien kiaulėms ir 75 000 TV kolistino vienam 
kūno svorio kilogramui kasdien naminiams paukščiams 3–5 paras iš eilės), išlaukos laikotarpiai 
veršeliams, kiaulėms ir vištoms buvo perskaičiuoti taikant alternatyvų metodą2. Trumpai tariant vienos 
paros išlaukos laikotarpiai valgomiems veršelių, kiaulių ir vištų audiniams ir subproduktams laikomi 
pagrįstais. 

Nepateikta likučių išnykimo tyrimų su ėriukais ir naminiais paukščiais, išskyrus vištas. Dabartiniuose 
veterinarinio vaisto aprašuose šioms gyvūnų rūšims nustatyti 7 parų išlaukos laikotarpiai. 
Atsižvelgdamas į plačiai žinomą faktą, kad medžiaga blogai absorbuojama iš virškinimo trakto, 
Komitetas nusprendė, kad veršeliams, kiaulėms ir vištoms rekomenduotas vienos paros išlaukos 
laikotarpis taip pat gali būti taikomas ir ėriukams bei naminiams paukščiams, išskyrus vištas. 

3. Naudos ir rizikos vertinimas 

Nors manyta, kad pateikti duomenys buvo blogos kokybės, o kai kuriais atvejais – nepakankami, todėl 
jų nepakako kai kurioms indikacijoms pagrįsti, Komitetas nusprendė, jog dokumentais pagrįstų 
įrodymų pakako, kad būtų įrodytas kolistino sulfato veiksmingumas gydant kolistinui jautrių 
neinvazinių E. coli sukeltas kiaulių virškinimo trakto infekcijas 3–5 paras iš eilės kasdien skiriant 
100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę. 

Dokumentais pagrįstų įrodymų taip pat pakako, kad būtų įrodytas kolistino sulfato veiksmingumas 
gydant kolistinui jautrių neinvazinių E. coli sukeltas naminių paukščių virškinimo trakto infekcijas 3–5 
paras iš eilės kasdien skiriant 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę. 

                                                      
1 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl reikalavimų taikyti specialius kontrolės metodus, nustatytus nacionalinėse 

salmonelių kontrolės naminiuose paukščiuose programose (OL L 212, 2006 8 2, p. 3) – http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:EN:PDF 

 
2 CVMP nurodymai dėl požiūrio į išlaukos suderinimą gairių  
http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf    
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Taigi nuspręsta, kad kolistino naudos ir rizikos balansas gydant kolistinui jautrių neinvazinių E. coli 
sukeltas kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto infekcijas yra teigiamas, kai vaistas naudojamas 
laikantis minėtų dozių. 

Laikoma, kad kolistino sulfatas plačiai naudojamas neinvazinių E. coli sukeltoms veršelių ir ėriukų 
infekcijoms gydyti. Atkreiptas dėmesys į tai, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė 
duomenų optimalios veršelių ir ėriukų, sergančių kolibaciloze, gydymo trukmės nustatymui pagrįsti. 
Tačiau geriamasis kolistinas gali būti naudingas gydant neinvazinių E. coli šioms gyvūnų rūšims 
sukeltas infekcijas, o gydymo šiuo vaistu poveikį lengva nustatyti klinikinėje praktikoje. Be to, nėra 
jokios naujos informacijos apie naują riziką, susijusią su nepakankamu veiksmingumu ar besivystančiu 
atsparumu, kuris keltų grėsmę visuomenės ar gyvūnų sveikatai, dėl kolistino naudojimo veršeliams ir 
ėriukams gydyti. Pateiktose periodiškai atnaujinamose saugumo ataskaitose nebuvo pranešta apie 
nepakankamą veiksmingumą vaistą naudojant pagal nurodytas indikacijas veršeliams ir ėriukams 
gydyti. Taigi nuspręsta, kad kolistino naudos ir rizikos balansas gydant neinvazinių E. coli sukeltas 
veršelių ir ėriukų virškinimo trakto infekcijas skiriant rekomenduojamą kasdieninę 100 000 TV kolistino 
vienam kūno svorio kilogramui dozę yra teigiamas. Dėl gydymo trukmės, atsižvelgdamas į tai, kad 
gydymo poveikį lengva stebėti, ir dėl to gydymo trukmė gali būti koreguojama atsižvelgiant į ligos 
eigą, Komitetas sutiko rekomenduoti suderintą 3–5 parų gydymo visais veršeliams ir ėriukams skirtais 
vaistais trukmę. Taip pat nurodyta, kad rekomenduojama paros dozė veršeliams, ėriukams ir kiaulėms 
turėtų būti padalinta į dvi dalis, jeigu vaistas gyvūnui bus girdomas tiesiai į burną. 

Kita vertus, CVMP manė, jog tai, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė duomenų ar 
argumentų, pagrindžiančių teiginį „...Salmonella spp. sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms 
gydyti...“, gali kelti riziką visuomenės ir gyvūnų sveikatai, nes, pritaikius šį gydymą, bakterijas gali 
būti sunku aptikti visiškai nepašalinus infekcijos ir kolonizacijos. Dėl visiško arba dalinio 
neveiksmingumo zoonozinių mikroorganizmų gali likti gydomų gyvūnų organizme (ir aplinkoje), ir dėl 
nesėkmingo gydymo bus sunkiau visiškai juos išnaikinti. Todėl kolistino naudos ir rizikos balansas 
gydant Salmonella spp. sukeltas veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto 
infekcijas pripažintas neigiamu. 

Apsvarsčius pareiškėjų ir rinkodaros teisės turėtojų pateiktus likučių išnykimo duomenis vienos paros 
išlaukos laikotarpis valgomiems veršelių, kiaulių ir vištų audiniams ir subproduktams ir nulio parų 
išlaukos laikotarpis kiaušiniams pripažinti tinkamais. Likučių išnykimo duomenų nepateikta apie 
ėriukus ir naminių paukščių rūšis, išskyrus vištas. Dabartiniuose veterinarinio vaisto aprašuose šioms 
gyvūnų rūšims nustatyti 7 parų išlaukos laikotarpiai. Atsižvelgdamas į likučių išnykimo duomenis, 
pateiktus siekiant pagrįsti išlaukos laikotarpius veršeliams, kiaulėms ir vištoms, ir plačiai žinomą faktą, 
kad medžiaga blogai absorbuojama iš virškinimo trakto, Komitetas nusprendė, kad šioms gyvūnų 
rūšims galima rekomenduoti tą patį vienos paros išlaukos laikotarpį. 
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PAGRINDAS KEISTI VETERINARINIO VAISTO APRAŠĄ, ŽENKLINIMĄ IR INFORMACINĮ 
LAPELĮ 
 
Kadangi: 

• CVMP apsvarstė bendrai pateiktus duomenis ir bendras žinias apie medžiagą, sukauptas dėl jos 
plataus naudojimo veterinariniuose vaistuose daugiau kaip 20 metų. Komitetui įvertinti pateikti 
duomenys buvo prastos kokybės ir kai kuriais atvejais jų nepakako nurodytoms indikacijoms, 
dozėms, gydymo trukmei ar išlaukos laikotarpiams pagrįsti. Vienintelė nustatyta galimos 
rizikos sritis buvo nepakankamo veiksmingumo rizika invazinių padermių atveju ir galimybė, 
kad gydymas sutrukdys įgyvendinti Salmonella kontrolės programas. Nebuvo jokių 
dokumentais pagrįstų įrodymų, rodančių aktyvesnį atsparumo vystymąsi, kuris keltų grėsmę 
žmonių ar gyvūnų sveikatai. Pateiktose periodiškai atnaujinamose saugumo ataskaitose nė 
vienai gyvūnų rūšiai patvirtintų indikacijų atžvilgiu nepranešta nei apie nepakankamą 
veiksmingumą, nei apie besivystantį atsparumą; 

• CVMP nuomone, geriamasis kolistinas jau daugelį metų naudojamas neinvazinių E. coli 
sukeltoms veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto infekcijoms gydyti. 
Nors su šiuo kreipimusi susijusių klinikinių dokumentų pateikta nedaug, esami duomenys rodo, 
kad neinvazinių E. coli sukeltos veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto 
infekcijos gali būti veiksmingai gydomos 3–5 paras iš eilės kasdien skiriant 100 000 TV 
kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę veršeliams, ėriukams ir kiaulėms ir 75 000 TV 
kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę naminiams paukščiams; 

• CVMP manė, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė jokių duomenų ar 
argumentų, pagrindžiančių teiginį „...Salmonella spp. sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms 
gydyti...“, nei veršelių, nei ėriukų, nei kiaulių, nei naminių paukščių atžvilgiu. Nesant šių 
duomenų laikoma, kad toks vaisto naudojimas kelia riziką visuomenės ir gyvūnų sveikatai, nes, 
pritaikius šį gydymą, bakterijas gali būti sunku aptikti visiškai nepašalinus infekcijos ir 
kolonizacijos, ir dėl to zoonozinių mikroorganizmų gali likti gydomų gyvūnų organizme ir 
aplinkoje, o tada bus sunkiau visiškai juos išnaikinti. Taigi kolistino naudojimas Salmonella 
sukeltoms infekcijoms gydyti gali sutrukdyti įgyvendinti specialius Salmonella kontrolės 
metodus ir nacionalines programas; 

• CVMP manė, kad vienos paros išlaukos laikotarpis yra pakankamas valgomiems veršelių, 
ėriukų ir kiaulių, kuriems 3–5 paras iš eilės kasdien buvo skiriama 100 000 TV kolistino vienam 
kūno svorio kilogramui dozė, audiniams ir subproduktams; 

• CVMP manė, kad vienos paros išlaukos laikotarpis valgomiems naminių paukščių, kuriems 3–5 
paras iš eilės kasdien buvo skiriama 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozė, 
audiniams ir subproduktams ir nulio parų išlaukos laikotarpis kiaušiniams yra pakankamas; 

 
CVMP rekomendavo pakeisti rinkodaros teises bei padaryti pakeitimus atitinkamuose veterinarinio 
vaisto aprašo, ženklinimo ir informacinio lapelio skyriuose ir kai taikytina, kaip nustatyta nuomonės dėl 
veterinarinio vaisto formulių, kurių sudėtyje yra 2 000 000 TV/ml kolistino ir kurios skirtos visų 
nuomonės I priede nurodytų rūšių maistui auginamiems gyvūnams gydyti įmaišius į geriamąjį vandenį, 
III priede. 
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4.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 
 
Kolistinui jautrių neinvazinių E. coli sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti. 
 
Kur reikia, pašalinkite virškinimo trakto infekcijų gydymo indikacijas, išskyrus E. coli. 
 
 
4.9 Dozės ir naudojimo būdas 
Skirta gerti. 
 
Veršeliams, ėriukams ir kiaulėms rekomenduojama dozė – 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio 
kilogramui kasdien 3–5 paras iš eilės. Rekomenduojama paros dozė turėtų būti padalinta į dvi dalis, 
jeigu vaistas gyvūnui girdomas tiesiai į burną. 
 
Naminiams paukščiams rekomenduojama dozė – 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui 
kasdien 3–5 paras iš eilės. 
 
 

4.11 Išlauka 

Mėsa ir subproduktai: 
Veršeliams – 1 para 
Ėriukams – 1 para 
Kiaulėms – 1 para 
Naminiams paukščiams – 1 para 

  
Kiaušiniams – nulis parų. 
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PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į ATITINKAMUS ŽENKLINIMO SKYRIUS 
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6. INDIKACIJA(-OS) 
 
Kolistinui jautrių neinvazinių E. coli sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti. 
 
Kur reikia, pašalinkite virškinimo trakto infekcijų gydymo indikacijas, išskyrus E. coli. 
 
 
 
8. IŠLAUKA 
 
Mėsa ir subproduktai: 

Veršeliams – 1 para 
Ėriukams – 1 para 
Kiaulėms – 1 para 
Naminiams paukščiams – 1 para 

  
Kiaušiniams – nulis parų. 
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PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į ATITINKAMUS INFORMACINIO LAPELIO 
SKYRIUS 
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4. INDIKACIJA (-OS) 
 
Kolistinui jautrių neinvazinių E. coli sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti. 
 
Kur reikia, pašalinkite virškinimo trakto infekcijų gydymo indikacijas, išskyrus E. coli. 
 
 
 
8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Skirta gerti. 
 
Veršeliams, ėriukams ir kiaulėms rekomenduojama dozė – 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio 
kilogramui kasdien 3–5 paras iš eilės. Rekomenduojama paros dozė turėtų būti padalinta į dvi dalis, 
jeigu vaistas gyvūnui girdomas tiesiai į burną. 
 
Naminiams paukščiams rekomenduojama dozė – 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui 
kasdien 3–5 paras iš eilės. 
 
 
 
10. IŠLAUKA 

 
 

Mėsa ir subproduktai: 
Veršeliams – 1 para 
Ėriukams – 1 para 
Kiaulėms – 1 para 
Naminiams paukščiams – 1 para 

  
Kiaušiniams – nulis parų. 
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