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Puppy
Soluția inovatoare pentru
problema reprezentată de
parvoviroză și boala lui Carré
(jigodie) la căţei

Am ex ns seria de
vaccinuri Biocan NOVEL!

Puppy
VACCIN COMBINAT ÎMPOTRIVA BOLII LUI CARRÉ
(JIGODIE) ȘI A PARVOVIROZEI LA CĂŢEI
Veriﬁcat prin provocarea împotriva a trei tulpini ale parvovirusului
CPV 2a, 2b, 2c și împotriva virusului bolii lui Carré (jigodie) CDV

 pentru protecția căţeilor începând cu

săptămâna a 6-a
 conține tulpină CDV vie și tulpină CPV

2b vie, în scopul minimizării reacțiilor
locale
 eﬁciență ridicată și în prezența

an corpilor materni de protecție

UNICUL VACCIN DE PE PIAȚĂ CARE COMBINĂ TITRUL RIDICAT AL
TULPINII VII ACTUALE A PARVOVIROZEI LA CĂŢEI CPV 2b
ȘI TITRUL RIDICAT AL VIRUSULUI BOLII LUI CARRÉ (JIGODIE)

Evoluția vaccinului Biocan NOVEL Puppy
a pornit de la noile tendințe în vaccinologia câinilor care iau în considerare
protecția suﬁcientă a căţeilor prin an corpii materni până la vârsta de
8–9 săptămâni.
Studiile clinice actuale au conﬁrmat faptul că procentul de câini vaccinați
periodic este foarte mare și protecția căţeilor prin an corpii materni
permite prelungirea vârstei primei vaccinări a căţeilor până la șase
săptămâni.
Din acest mo v, și vaccinul nostru Biocan NOVEL Puppy a fost conceput de
la început pentru a se administra la căţei, începând de la șase săptămâni.
La alegerea an genilor de vaccinare am pornit de la realitatea că, pe lângă
parvoviroza căţeilor, prezintă un risc și virusul bolii lui Carré (jigodie), al
cărui focar apare permanent în multe regiuni din Europa.

De asemenea, vaccinul este recomandat
în crescătoriile cu probleme persistente ale
parvovirozei sau în cazul acu zării parvovirozei
în apropierea crescătoriei.

Spre deosebire de multe alte vaccinuri indicate pentru
prima vaccinare a căţeilor împotriva parvovirozei, vaccinul
Biocan NOVEL Puppy conține o combinație de două
virusuri. În afară de tulpina vie actuală a parvovirusului
CPV 2b care este deja veriﬁcat în prac ca clinică, mai
conține și virusul viu foarte imunogen al bolii lui Carré
(jigodie) CDV.
Pasajul atenuat care menține un anumit nivel de infecție
a virusurilor, cu un nivel suﬁcient de siguranță a vaccinului,
asigură capacitatea de a depăși nivelul ridicat al
an corpilor materni.

Un alt avantaj important al vaccinului Biocan NOVEL
Puppy îl reprezintă conținutul an genilor CPV 2b și CDV
cu tru ridicat, ceea ce potențează imunogenitatea ridicată
a virusurilor în pasajul atenuat.
Aceste două proprietăți permit să se depășească nivelul
ridicat al an corpilor materni și as el, spre deosebire de
vaccinurile convenționale și de celelalte vaccinuri indicate
pentru vaccinarea căţeilor, acesta permite să se realizeze
protecția necesară împotriva a două infecții periculoase.
Siguranța acestor doi an geni a fost testată
la căţeii de șase săptămâni prin administrarea vaccinului în
doză mul plă de zece ori. Pe parcursul testării în care, în
afară de reacțiile locale, au fost monitorizate în primul rând
reacțiile de sistem, în poﬁda sarcinii an genice ridicate, nu
au fost dovedite reacții postvaccinale.

Rezultatul evoluției este vaccinul Biocan NOVEL
Puppy care este unicul vaccin de pe piață ce
combină parvovirusul CPV 2b actual și virusul
bolii lui Carré (jigodie) CDV care apar cel mai
frecvent, cu tru ridicat și pasaj atenuat și
garantează siguranța maximă de u lizare la
căţei încă de la vârsta de șase săptămâni.

Puppy
VACCIN FOARTE EFICIENT ÎMPOTRIVA BOLII LUI CARRÉ (JIGODIE) ȘI
PARVOVIROZEI LA CĂŢEI CU CONȚINUT DE TITRU RIDICAT A VIRUSURILOR CU
PASAJ ATENUAT
CONȚINUTUL TULPINEI ACTUALE ȘI AL TULPINEI FOARTE IMUNOGENE
A PARVOVIRUSULUI CPV 2b
PRIN TESTELE DE PROVOCARE A FOST CONFIRMATĂ PROTECȚIA CĂŢEILOR
ÎMPOTRIVA A TREI TULPINI ALE PARVOVIRUSULUI – CPV 2a, 2b și 2c ȘI
ÎMPOTRIVA VIRUSULUI BOLII LUI CARRÉ (JIGODIE) CDV
CONȚINE TULPINA VIE CDV ȘI TULPINA VIE CPV 2b ÎN SCOPUL MINIMIZĂRII
REACȚIILOR LOCALE
ÎN EVOLUȚIA VACCINULUI AU FOST SELECTATE TULPINILE VIRUSURILOR BOLII
LUI CARRÉ (JIGODIE) ȘI PARVOVIROZEI CARE PRODUC REACȚIA SIGURĂ LA
ANTICORPI LA CĂŢEI ÎNCEPÂND DE LA ȘASE SĂPTĂMÂNI, FĂRĂ CA
ADMINISTRAREA LOR SĂ PRODUCĂ REACȚII NEDORITE DE SISTEM ȘI REACȚII
LOCALE GRAVE

SCHEMA DE VACCINARE

CUM SE INCLUDE VACCINUL Biocan NOVEL Puppy
ÎN SCHEMELE DE VACCINARE
Vaccinul Biocan NOVEL Puppy conține virusul CPV 2b viu. Datorită
conținutului ridicat de an gene obținute prin pasaje atenuate rezultă
o imunogenitate solidă chiar și în prezența an corpilor maternali.

CEA MAI CURENTĂ SCHEMĂ DE VACCINARE PENTRU
VACCINAREA CĂȚEILOR PRIN UTILIZAREA VACCINULUI
Biocan NOVEL Puppy ÎNTR-O SITUAȚIE EPIDEMIOLOGICĂ
FAVORABILĂ
Săptămâna a 7-a – săptămâna a 8-a
Săptămâna a 10-a – săptămâna a 11-a
Săptămâna a 13-a – săptămâna a 15-a

Puppy

SCHEMA DE VACCINARE PENTRU VACCINAREA CĂȚEILOR PRIN
UTILIZAREA VACCINULUI Biocan NOVEL Puppy ÎNTR-O SITUAȚIE
EPIDEMIOLOGICĂ NEFAVORABILĂ (CPV 2, CDV), PENTRU CĂȚEII
PROVENIȚI DE LA FEMELE NEVACCINATE
Săptămâna a 6-a
Săptămâna a 8-a – săptămâna a 9-a

Puppy
Puppy

Săptămâna a 11-a – săptămâna a 13-a
Săptămâna a 14-a – săptămâna a 16-a
Schemele menționate se recomandă în crescătoriile unde schemele de vaccinare obișnuite nu sunt destul
de eﬁciente din cauza epidemiilor care se ex nd imprevizibil chiar de la vârsta fragedă a cățeilor, și prin
aceasta, deseori în legătură cu starea sănătății precare și starea nutrițională a cățeilor este prezentă, precum
și în situații necunoscute de vaccinare a femelelor.

În as el de situații se dovedește a ﬁ de ajutor doar vaccinarea mpurie și regulată
de la cea mai fragedă vârstă posibilă a cățeilor.
Schema se recomandă și pentru rasele cu sensibilitate sporită la parvovirusul bolii lui Carré (jigodie)
(Ro weiler, Doberman, ciobănescul german, câini de talie mică).

VACCINUL Biocan NOVEL Puppy SE RECOMANDĂ:
 pentru administrare la cățeil a vârsta fragedă începând de la șase săptămâni
 pentru protecția sporită chiar și în prezența an corpilor maternali la cateii proveniți de

la femele vaccinate
 în cazul apariției parvovirozei și bolii lui Carré (jigodie) în crescatorii

Conținutul celor două an gene din vaccinul Biocan NOVEL Puppy reduce presiunea
infecțioasă care poate să apara asupra organismului cățelului la vârsta fragedă de șase
săptămâni. As el este garantat răspunsul excelent la
an corpi al puilor de câine la vârsta fragedă.

Puppy
Vaccin combinat pentru protecția
cățeilor împotriva CPV 2 și CDV
 pentru prevenirea mortalității și a simptomelor

clinice produse de virusul bolii lui Carré (jigodie)


pentru prevenirea simptomelor clinice, a leucopeniei
și eliminarea virușilor produși de parvovirusul de p
2a, 2b și 2c



veriﬁcat prin testarea împotriva a trei tulpini ale
parvovirusului CPV 2a, 2b și 2c și împotriva virusului
bolii lui Carré (jigodie) CDV



pentru protecția cățeilor începând cu săptămâna
a 6-a de viață



eﬁciență crescută în prezența an corpilor maternali



conține tulpina vie CDV și tulpina vie CPV 2b



reacție locală minimă

VACCIN INDICAT PENTRU PROTECȚIA CĂȚEILOR
ÎNCEPÂND DE LA ȘASE SĂPTĂMÂNI, CU
EFICIENȚĂ ȘI ÎN PREZENȚA ANTICORPILOR MATERNI

NOUTATEA ANULUI 2017

SERIA DE VACCINURI
PENTRU CÂINI

Puppy

NOUTATE

Vaccin combinat pentru protecția cățeilor împotriva CPV 2
și CDV

Vaccin combinat împotriva CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2,
CPiV și împotriva a patru sero puri de leptospire și rabie

Vaccin combinat împotriva CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2,
CPiV și împotriva a patru sero puri de leptospire

Vaccin combinat împotriva CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2
și CPiV

Vaccin combinat împotriva a patru sero puri de
leptospire și parainﬂuența câinilor

SE COMANDĂ LA DISTRIBUITORII DE MEDICAMENTE PENTRU UZ VETERINAR

S.C. BIOVETA ROMANIA S.R.L.
Str. Porțile de Fier nr. 4, ap. 15
400 569 Cluj-Napoca

Mgr. Jana Šnytová
Country Manager BIOVETA ROMANIA SRL
Mob.: +40 747 900 893
e-mail: snytova.jana@bioveta.ro

