
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
DIFTOVAC
Лиофилизат и разтворител суспензия за гълъби.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза от ваксината съдържа:
Активна субстанция:
Live pigeon pox virus, strain NJ min.  104,0EID50*;  max. 106,0EID50*
* EID50 = Egg infective dose 50%
Ексципиенти:
Оригиналната опаковка съдържа Разредител D: Динатриев фосфат додекахидрат; 
Натриев хлорид; Калиев хлорид; Калиев дихидроген фосфат; Вода за инжектиране.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на гълъби срещу вируса на шарка по гълъбите и за намаляване на клиничните признаци 
и лезии, свързани с инфекция от вируса.
Началото на имунитета: най-късно 21 дни след ваксинацията.
Продължителност на имунитета: най-малко 9 месеца.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при съмнително болни или болни животни. 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
След прилагане на една доза, приложена чрез перо-фоликулен метод, в редки случаи могат да се появят подути 
фоликули с диаметър повече от 5 мм без ексудация. 
Подуването постепенно изчезва в рамките на 9 дни.
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 
Разреждане за прилагане чрез перо-фоликулен метод:
Ваксина със съдържание от 50 дози се разрежда в 5 ml с Разредител D
Начин на прилагане чрез перо-фоликулен метод:
Отстранете 10-15 пера от средната страна на крака и намажете ваксината в откритите фоликули. Опитайте се да 
избегнете кървене от фоликулите, защото това може да доведе до силна локална реакция. Не дезинфекцирайте 
мястото на приложение. Не дезинфекцирайте оборудването по време на употреба.
Дозата ваксина за всяко животно е 0,1 ml.
Разреждане за подкожно приложение:
Ваксина със съдържание на 50 дози се разрежда в 10 ml Разредител D
Метод чрез подкожно приложение:
Една доза за подкожна ваксинация е 0,2 ml.
Препоръчва се мястото на приложение да е в областта на врата.
Схема за ваксиниране:
Първична ваксинация: на 4-седмична възраст
Реваксинация: при размножаване, застрашено от инфекция с вируса на шарка: на всеки 9 месеца.
При размножаване, кокато рискът от инфекция е малко вероятен, е достатъчна годишната реваксинация.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Избягвайте кървене от откритите фоликули при прилагане чрез перо-фоликулен метод. 
Не дезинфекцирайте мястото на приложение. 
Не дезинфекцирайте оборудването по време на употреба.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Съхранявайте и транспортирайте в хладилник (2 ° C - 8 ° C). 
Защитете от замръзване.
Важно е да се минимизират дори краткосрочните отклонения от предписаната температура на съхранение.
Защитете от светлина и пряка слънчева светлина.
Да се   съхранява на сухо място.
Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен на етикета.
Срок на годност след разреждане или разтваряне съгласно указанията: 1 час.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Свръхдоза, причинена от неправилно разреждане, може да доведе до повишаване на степента на локални 
реакции.
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
Размер на опаковките:
Кутия с 1 флакон от 50 дози (лиофилизат) и 1 флакон от 10 ml (разтворител)

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.

DIFTOVAC лиофилизат и разтворител суспензия за гълъби

ЛИСТОВКА:


