
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
COLUMBA
емулсия за инжектиране

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА (ИТЕ)
Една доза от 0,3 мл ваксина съдържа:
Активно вещество:
Pigeon парамиксовирус 1 щам 988M-ca, инактивиран: предизвикване min 5.8 log2 HI * единици в пилета
* Хемаглутинационно инхибиране
Аджувант:
Non-mineral oil emulsion
Помощно вещество:
Thiomersal

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на гълъби на възраст от 4 седмици насам, за да се намали тежестта на клиничните 
признаци, смъртността и отделянето на вируса след инфекция, причинена от парамиксовирус тип 1.
Изграждане на имунитет: 14 дни след инжекцията.
Продължителност на имунитета: 1 година 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се ваксинират болни птици.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Понякога може да се наблюдава леко подуване в мястото на инжектиране в продължение на 10 дни.
При лабораторните изследвания, са наблюдавани малки подутини, които се абсорбират в рамките на 28 
дни след подкожно инжектиране в 0,5% от гълъбите.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Гълъби

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ 
Подкожно в областта на гръбната част на врата към опашката, не на главата или интрамускулно в гръдния 
мускул. 
Доза ваксина за всяка възрастова категория на ваксинираните животни е 0,3 мл. 
Първична ваксинация: (млади гълъби) първата инжекция от 4-седмична възраст нататък. 
Препоръчително е да се направи втора инжекция 21-28 дни по-късно, в зависимост от епизоотологичната 
обстановка.
Реваксинация: (възрастни гълъби) 1 инжекция на всеки 12 месеца, най-малко 21 дни преди началото на 
летaтелния и изложбения сезон.
Продължителност на имунитета 1 година.
Преди приложение се оставя да се затопли до стайна температура.
Разклатете добре преди и от време на време по време на приложението.
Приложете при асептични условия.
Трябва да се използват само стерилни спринцовки и игли.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди приложение се оставя да се затопли до стайна температура. 
Разклатете добре преди и от време на време по време на приложението. 
Приложете при асептични условия. 
Трябва да се използват само стерилни спринцовки и игли.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Карентен срок: Нула дни

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се   съхранява на място, недостъпно за деца. 
Да се   съхранява и транспортира в хладилник (2 - 8 ° C). Да не се замразява. Да се   пази от светлина. Важно е 
да се намали дори краткосрочни отклонения от посочената температура на съхранение. 
След отварянето му използвайте в рамките на 4 часа. 
Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху етикета.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Няма налична информация за употребата на ваксината по време на размножаване. 
Ваксинация по време на размножителния период не се допуска. 
Няма налична информация за безопасността и ефикасността на тази ваксина, когато се използва с друг 
ветеринарномедицински продукт. Ето защо, решението за използване на тази ваксина, преди или след 
употребата на друг ветеринарномедицински продукт, трябва да се направи за всеки отделен случай.
Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт. 
В случай на инцидентно самоинжектиране незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже 
листовката за употреба или етикета на лекаря.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, 
АКО ИМА ТАКИВА
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или отпадъчни материали, получени от такива 
ветеринарни лекарствени продукти трябва да се изхвърлят в съответствие с местното законодателство и 
изисквания. 

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
04/2014

15.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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;

Опаковки от 9 мл (30 дози) , 15 мл (50 дози), 30 мл (100 дози).
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния 
представител на производителя.
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COLUMBA – инактивирана ваксина за имунизация срещу 
парамиксовироза при спортни и декоративни гълъби
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