
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Производител:
PHARMAGAL BIO s r.o.
Murgašova 5 , 949 01 Nitra, Slovak Republic 

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
PHARMAVAC COLUMBI 2 
инжекционна емулсия за гълъби

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (0,3 ml) съдържа:
Активна субстанция:
Paramyxovirus type1 (strain La Sota), inactivated  min. 7 log2 HI* 
Pigeon herpes virus ( strain V298/70), inactivated  min. 1 log2 VN**
*   Haemagglutination-inhibition antibodies, detected in serum of vaccinated chickens
** Speci�c virus neutralisation antibodies , detected in serum of vaccinated chickens
Ексципиенти:
Формалдехид, тиомерсал, маслена емулсия.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на гълъби срещу парамиксовирус тип 1 и херпесвирусна инфекция при гълъби.
Начало на имунитета: 14 дни след последната инжекция.
Продължителност на имунитета: 1 година.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при съмнително болни или болни животни. 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Няма.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които 
не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Гълъби.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Ваксината се прилага подкожно в областта на шията или интрамускулно в гърдата или бедрената мускулатура.
Дозата ваксина за всички възрастови категории животни е 0,3 ml.
Ваксинирането на млади животни стимулира създаването на антитела срещу вирусни антигени във ваксината в 
рамките на 10-14 дни след първото им приложение. Реваксинация след 3 до 5 седмици осигурява надеждна 
защита на ваксинираните животни за инфекции, причинени от парамиксовирус тип 1 и херпес вирус.
Реваксинации: веднъж годишно. 
Необходимо е да се ваксинират възрастни гълъби в застрашена среда при разплод два пъти годишно за период 
от максимум 6 месеца.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Ваксината е подходяща за ваксинация на гълъби преди периода на яйцеснасяне. 
Приложението на ваксината, предизвиква продуцирането на антитела срещу вирусни антигени, които 
защитават младите животни от инфекция чрез трансовариален трансфер на антитела.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Съхранявайте в хладилник при температура 2-8 ° C.
Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: в рамките на 8-10 часа.
Защитете от светлина. 
Да се   съхранява на сухо място.
Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен на етикета.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Няма налична информация за безопасността и ефикасността на тази ваксина, когато се използва с друг 
ветеринарномедицински продукт. Следователно, решението да се използва тази ваксина преди или след всеки 
друг ветеринарен лекарствен продукт трябва да се вземе за всеки отделен случай.
При липса на проучвания за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да се смесва с 
други ветеринарномедицински продукти.

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Да не се използва за други животински видове или птици освен гълъби.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО 
ИМА ТАКИВА
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в 
съответствие с изискванията на местното законодателство.

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. 
Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
11/2011

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Флакони, направени от неутрално боросиликатно стъкло с висока хидролитична устойчивост (тип I), затворени 
с пробивни гумени запушалки, подходящи за парентерални лекарства, защитени с алуминиева капачка, 
поставени в хартиена кутия.
Размер на опаковката: 15 ml (50 дози), 30 ml (100 дози)
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Само за ветеринарномедицинска употреба.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния 
представител на производителя:

ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД 
ул.”Васил Левски” №258, магазин №2
4004 Пловдив, България 
Телефон: 0897 84 39 18
е-mail: info@vepco.bg
web: www.vepco.bg

На основание Чл. 326. от ЗВД - Не се изисква лиценз за употреба на ВМП, когато:

5. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) ветеринарномедицинските продукти са предназначени за аквариумни рибки, 
кафезни птици, домашни гълъби, терариумни животни, дребни гризачи и зайци - домашни любимци, ако не 
съдържат субстанция, чиято употреба подлежи на ветеринарен контрол и са взети мерки за предотвратяване 
на употребата им при други животни.

PHARMAVAC COLUMBI 2 инжекционна емулсия за гълъби
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