
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 
Притежател на лиценза за употреба:
“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
Р. България, гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Телефон: 0897 84 39 18; E-mail: info@vepco.bg

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:
Pharmagal-Bio, s. r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovak Republic

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BODYGLOB BG инжекционен разтвор.
Хомоложен хиперимунен серум срещу вирусни заболявания при кучета.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml серум съдържа:
Активни субстанции:
Canine parvovirus мин.  512 HIT
Canine distemper virus  мин. 80 VNP
Adenovirus    мин. 64 HIT
Parainuenza virus  мин. 32 HIT
Ексципиенти:
Thiomersal   max. 0,14 mg/ml

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За терапия и профилактика на инфекциозни заболявания при кучета: парвовироза, гана, параинфлуенца, 
инфекциозен хепатит и ларинготрахеит.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Няма.
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
Кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
Кученца на възраст под 7 седмици:  1 ml
Кучета с тегло по-малко от 5 kg:         2,5 ml
Кучета с тегло под 10 kg:                       5 ml
Кучета с тегло над 10 kg:       10 ml

При остро протичане на заболяването се препоръчва многократно приложение на същата доза в 
рамките на 24 или 48 часа. За интрамускулно приложение, дозата над 5 ml трябва да се раздели в две 
места на приложение. В случаи на остро протичане на заболяването може да се прилага интравенозно. 
Оставете серума да достигне стайна температура преди употреба. Разклатете флакона добре преди и по 
време на приложението. По време на приложението трябва да се спазват асептични мерки. Използвайте 
само стерилни спринцовки и игли.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Оставете да достигне температура 18 °C до 22 °C преди употреба.
Разклатете добре преди употреба.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C  – 8 °C ). 
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Прилагането на серум не изисква специални предпазни мерки за лицето, което прилага продукта на 
животните. Серумът трябва да се прилага при спазване на общи правила, валидни за прилагане на 
парентерални продукти. 

Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, 
АКО ИМА ТАКИВА
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез 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
06/2021

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния 
представител на притежателя на лиценза за употреба: “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
Р. България, гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Телефон: 0897 84 39 18, E-mail: info@vepco.bg

BODYGLOB BG инжекционен разтвор.
Хомоложен хиперимунен серум срещу 

вирусни заболявания при кучета.
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