
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Pharmagal Bio spol. s r.o. 
Murgašova 5
949 01 Nitra , Slovak Republic

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
PHARMAVAC PHA
Инжекционна емулсия за гълъби

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ) 
Една доза от 0,3 мл ваксина съдържа:
Активно вещество:
Inactivated Pigeon Paramyxovirus type 1 (PPMV1), strain 988M ≥ 6.9 log2 HIU* 
Inactivated Pigeon Herpesvirus 1 (PHV1), strain V298/70  ≥ 38.1 EU**
Inactivated Fowl Adenovirus type 8 (FAdV-8), strain M2/E  ≥ 24.7 EU**
* Haemagglutination inhibition units in chicken
** ELISA units in chicken

Аджувант(и):
Para�n oil  156.9 mg
Sorbitan oleate 15.8 mg
Polysorbate 80  5.7 mg

Ексципиент(и):
Formaldehyde max. 0.060 mg
Thiomersal max. 0.036 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на гълъби на възраст от 4 седмици нататък:
-  за намаляване на смъртността и честотата и тежестта на клиничните признаци, причинени от 
парамиксовирус тип 1 (PMV1).
- за намаляване на тежестта на клиничните признаци, груби лезии и отделяне на вируси, причинени от 
херпесвирус на гълъби (PHV1).
- за намаляване тежестта на клиничните признаци и груби лезии, причинени от аденовирус, а именно тип 
7 / E, 2 / D, 3 / D и 4 / C, принадлежащи към подгрупа I

Начало на имунитета: 3 седмици след ваксинацията
Продължителност на имунитета:  
12 месеца след ваксинация за компонент PMV1
5 месеца след ваксинацията за PHV1 и AdV компонент
Продължителността на имунитета срещу PHV1 и AdV е демонстрирана чрез клетъчно 
медииран имунитет и серологични данни.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Често се създава леко подуване с диаметър до 1,0 cm на мястото на инжектиране, което изчезва в 
рамките на 9 дни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: 
- много чести  (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятна(и) реакция(и))
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са 
описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, 
моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Гълъби

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ
Една доза: 0,3 ml
Прилагайте една доза подкожно в гръбната област на шията към опашката (не към главата) от 4-седмична 
възраст нататък.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прилагайте в гръбната част на шията към опашката, а не към главата.
Разклатете добре преди и от време на време по време на приложението.
Преди приложение да се затопли ваксината до стайна температура.
Прилагайте при обичайни асептични условия, като използвате само стерилни спринцовки и игли.
Използвайте подходящо градуирани спринцовки, позволяващи прилагането на точната доза за 
ваксинация - 0,3 ml.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Нула дни

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в хладилник (2 °C - 8 °C). Предпазвайте от замръзване. Да се пази от пряка слънчева 
светлина. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност 
посочен на етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец. Срок на годност след 
първото отваряне на опаковката: 8 часа

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Ваксинирайте само здрави животни. Времето за ваксинация / реваксинация трябва да се основава на 
оценка на риска и ползата на отговорния ветеринарен лекар, като се има предвид разпространението на 
определени болести в разплод и най-рисковите периоди, свързани с предаването на болести (т.е. 
началото на летния сезон, изложбения сезон и / или размножителния сезон ).
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
Избягвайте прилагането на ваксината на мястото на предишни подкожни ваксинации. Препоръчва се 
внимателно палпиране на избраното място за ваксинация преди приложение.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
В случай на случайно самоинжектиране незабавно потърсете медицинска помощ и покажете листовката 
или етикета на лекаря.
За потребителя:
Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното инжектиране / 
самоинжектиране може да доведе до силна болка и подуване, особено ако се инжектира в ставата или 
пръста, а в редки случаи може да доведе до загуба на засегнатия пръст, ако не се окаже бърза 
медицинска помощ. Ако случайно сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете 
незабавна медицинска помощ, дори ако се инжектира само много малко количество, и вземете 
листовката със себе си. Ако болката продължава повече от 12 часа след медицински преглед, потърсете 
отново медицинска помощ.
За лекаря:
Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори ако са инжектирани малки 
количества, случайното инжектиране с този продукт може да причини интензивно подуване, което може 
например да доведе до исхемична некроза и дори загуба на пръста. Изисква се експертна, НЕЗАБАВНА 
хирургична намеса и може да наложи ранен разрез и иригация на инжектираната област, особено там, 
където има засягане на пулпата на пръста или сухожилието.
Яйценосене:
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е установена по време на яйцеснасяне. 
Използвайте само в съответствие с оценката полза-риск от отговорния ветеринарен лекар.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
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 
който и да е друг ветеринарномедицински продукт трябва да се взема за всеки отделен случай.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
В следствие на предозиране не се наблюдават други нежелани реакции, освен посочените в точка 6.
Несъвместимости:
Поради липса на проучвания за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да се 
смесва с други ветеринарномедицински продукти.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, 
АКО ИМА ТАКИВА
Попитайте Bашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще 
помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
01/2021

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
На основание Чл.326. от ЗВД
НЕ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА НА ТОЗИ ВМП 
Опаковки от: Кутия с 1 флакон от 50 дози.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния 
представител на производителя. 

„ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
4004 Пловдив, ул.”Васил Левски” №258, 
Магазин №2
тел.: 0897 84 39 18
email: info@vepco.bg 
web: www.vepco.bg

PHARMAVAC PHA - инжекционна емулсия за гълъби
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