
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
SALMOVAC 
инжекционна емулсия за гълъби

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml от ваксината съдържа:
Активна субстанция:
Salmonella enterica subsp. enteritica  serovar Typhimurium, inactivated  min.  109,0 CFU*
Salmonella enterica subsp. enteritica  serovar  Enteritidis,  inactivated   min.  109,0 CF

*  Colony Forming Units- titre before inactivation

Аджувант:
Montanide ISA    0,5 ml

Ексципиенти:
Формалдехид, тиомерсал.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на гълъби срещу Салмонелоза.
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 
При 1-3% от ваксинираните животни може да се появи реакция след ваксинация.
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 
0.3 ml от ваксината подкожно в областта на шията или интрамускулно бедрената мускулатура.

Програма за ваксиниране:
Млади гълъби се ваксинират от 4-седмична възраст. 
Втората инжекция се препоръчва 21 - 28 дни по-късно.

Възрастни гълъби се ваксинират веднъж годишно, не по-късно от 14 дни преди началото на летателния и/или 
изложбения сезон.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прилагайте ваксината при спазване на общите условия, валидни за парентерално приложение.

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.
Защитете от светлина. 
Да се   съхранява на сухо място.
Не замразявайте.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: в рамките на 10 часа.
Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен на етикета или опаковката.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за потребителя:
Този продукт съдържа минерално масло. Случайното инжектиране /самоинжектиране може да доведе до 
силна болка и подуване, особено ако се инжектира в ставата или пръста и в редки случаи може да доведе до 
загуба на засегнатия пръст, ако не бъде дадена бърза медицинска помощ.
Ако случайно сте си самоинжектирали този продукт, потърсете бърза медицинска помощ, дори и само да сте си 
самоинжектирали много малко количество и вземете листовката с Вас.
Ако болката продължи повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново медицинска помощ.

Специални предупреждения за лекаря:
Този продукт съдържа минерално масло. Дори ако са инжектирани малки количества, случайното 
инжектиране/самоинжектиране с този продукт може да причини силно подуване, което може например да 
доведе до исхемична некроза и дори загуба на пръст. НЕЗАБАВНО е необходима хирургична намеса от 
специалист и може да наложи ранно инцизиране и промиване на инжектираното място, особено там, където е 
налице пулпа на пръст или сухожилие. 

Период на яйцеснасяне:
Няма налична информация за употребата на ваксината по време на периода на възпроизводство. Спешната 
ваксинация по време на яйцеснасяне се основава на оценка на съотношението полза-риск от Вашия 
ветеринарен лекар.

Взаимодействия:
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.

Несъвместимости:
Поради липсата на проучвания за несъвместимост, продуктът не трябва да се смесва с други 
ветеринарномедицински продукти.

Предозиране:
Предозирането не предизвиква цялостна нежелана реакция при ваксинираните животни и не изисква никакви 
превантивни или последващи процедури. Локално невъзпалително подуване, причинено от прилагането на 
по-голям обем от ваксината, може да се наблюдава след предозиране.

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.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
02/10/2013

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Размер на опаковката: 1 х 15 ml (1 х 50 дози) и 1 х 30 ml (1 х 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.

SALMOVAC инжекционна емулсия за гълъби

ЛИСТОВКА:


