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ЛИСТОВКА: 

 

 
HIPRAVIAR-AP инжекционна суспензия за спортни гълъби  

 

1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ  

 

Производител, отговорен за освобождаване на партидата: 

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  

Avda. la Selva, 135.  

17170 AMER (Girona) España 

 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 

HIPRAVIAR-AP инжекционна суспензия за спортни гълъби  

 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 

 

Всяка доза от ваксината (0,2 ml) съдържа:  

Активна субстанция:  
Инактивиран Paramixovirus-1, щам AP 1282.......................................................≥ 1/16 IHA*  

*IHA: титър на антителата, получени чрез инхибиране на хемаглутинацията  

Аджувант:  
Carbomer 934................................................................................................................0,32 mg  

Ексципиенти:  
Thiomersal..................................................................................................... ..................0,01 mg 

 

 

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 

 

За активна имунизация на гълъби за превенция на парамиксовироза. 

 

 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Няма. 

 

 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ  
 

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 
 

Спортни гълъби (мъжки и женски). 

 

 

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ  
 

 
Една доза от 0,2 ml/птица.  

Методът на прилагане е чрез подкожно инжектиране в горната, средна част на врата. 

Препоръчителна програма за ваксинация: 

Примоваксинация: прилага се една доза (0,2 ml) от HIPRAVIAR-AP на възраст от 30-35 дни.  

Реваксинация: една доза (0,2 ml) годишно. 
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9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Тъй като това е ваксина, опакована в многодозови флакони, след първото отваряне на първичната 

опаковка, трябва да се използва цялата ваксина. 

Разклатете преди употреба. 

Използвайте стерилни материали за приложение. 

Прилагайте ваксината, когато е достигнала температура от около + 15ºС до + 25ºC. 

 

 

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 не се замразява. 

Да  се пази от светлина. 

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху 

етикета и картона. 

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: използвайте незабавно. 

 

 

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Да се ваксинират само здрави животни. 

Ако ваксинацията не бъде извършена коректно по подкожен начин на приложение, а бъде приложена 

интрадермално, може да се образува регионален оток, който е с благоприятен изход. 

Може да се прилага по време на яйценосене. 

 

 

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 или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще 

помогнат за опазване на околната среда. 

 

 

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 

12/2018 

 

 

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Размер на опаковката:  
Картонена кутия с флакон от 50 дози (10 ml) и 100 дози (20 ml).  

 

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния 

представител на притежателя на лиценза за употреба: 

 

„АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД  

гр. София, ж.к. Люлин – 7, бл. 711А, магазин 3 

Република България 

 


