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Puppy
Nadštandardné riešenie
problému parvovirózy
a psinky šteniat

Rozšírili sme rad
vakcín Biocan NOVEL!

Puppy
KOMBINOVANÁ VAKCÍNA PROTI PSINKE
A PARVOVIRÓZE ŠTENIAT
Overená čelenžou proti trom kmeňom parvovírusu CPV 2a, 2b, 2c
a proti vírusu psinky CDV
 na ochranu šteniat od 6. týždňa života
 obsahuje živý kmeň CDV a živý kmeň

CPV 2b s cieľom minimalizácie
lokálnych reakcií
 vysoká účinnosť i za prítomnos

ochranných materských pro látok

JEDINÁ VAKCÍNA NA TRHU KOMBINUJÚCA VYSOKÉ TITRE ŽIVÉHO
AKTUÁLNEHO KMEŇA VÍRUSU PARVOVIRÓZY ŠTENIAT CPV 2b
A VYSOKÉ TITRE PSINKOVÉHO VÍRUSU

Vývoj vakcíny Biocan NOVEL Puppy
vychádzal z nových trendov vo vakcinológii psov, ktoré zohľadňujú
dostatočnú chránenosť šteniat maternálnymi pro látkami
až do veku 8–9 týždňov.
Súčasné klinické štúdie potvrdili, že percento pravidelne vakcínovaných
psov je veľmi vysoké a chránenosť šteniat materskými pro látkami
umožňuje posunúť vek prvej vakcinácie šteniat až na šesť týždňov.
Z toho dôvodu bola i naša vakcína Biocan NOVEL Puppy od počiatku
koncipovaná pre použi e u šteniat vo veku od šies ch týždňov.
Pri výbere vakcinačných an génov sme vychádzali zo skutočnos ,
že okrem parvovirózy šteniat predstavuje riziko i vírus psinky,
ktorý sa v mnohých regiónoch Európy ohniskovo stále vyskytuje.

Vakcína je určená rovnako pre chovy
s pretrvávajúcimi problémami parvovirózy
alebo v prípade prelomenia parvovirózy
v blízkos chovu.

Na rozdiel od mnohých iných vakcín určených pre
primovakcináciu šteniat pro parvoviróze, vakcína
Biocan NOVEL Puppy obsahuje kombináciu dvoch vírusov.
Okrem živého aktuálneho kmeňa parvovírusu CPV 2b,
ktorý je už klinickou praxou overený, obsahuje vysoko
imunogénny živý vírus psinky CDV.
Nízka pasáž vírusov, ktorá zachováva určitý stupeň
infekčnos vírusov, zais pri dostatočnej bezpečnos
vakcíny, schopnosť prekonať vysoké hladiny materských
pro látok.

Ďalšou dôležitou výhodou vakcíny Biocan NOVEL Puppy
je obsah an génov CPV 2b aj CDV vo vysokých troch,
čo len potencuje vysokú imunogenitu vírusov v nízkej
pasáži.
Tieto dve vlastnos dovoľujú prekonať vysoké hladiny
materských pro látok a navodiť tak, na rozdiel
od konvenčných vakcín a ďalších vakcín určených
pre vakcináciu šteniat, potrebnú chránenosť pro
dvom nebezpečným infekciám.
Bezpečnosť oboch týchto an génov bola testovaná
u šesťtýždňových šteniat aplikáciou vakcíny
v desaťnásobnej dávke. Počas testovaní, pri ktorých boli
sledované, okrem lokálnych reakcií, predovšetkým reakcie
systémové, neboli napriek vysokej an génnej záťaži
preukázané postvakcinačné reakcie.

Výsledkom vývoja je vakcína Biocan NOVEL
Puppy, ktorá ako jediná na trhu kombinuje
najčastejšie sa vyskytujúce aktuálne kmene
parvovírusu CPV 2b a vírusu psinky CDV
vo vysokých troch a nízkej pasáži a zaručuje
maximálnu bezpečnosť pri použi u šteniat
už vo veku šies ch týždňov.

Puppy
VYSOKO ÚČINNÁ VAKCÍNA PROTI PSINKE A PARVOVIRÓZE ŠTENIAT
S OBSAHOM VYSOKÝCH TITROV VÍRUSOV V NÍZKEJ PASÁŽI
OBSAH AKTUÁLNEHO A VEĽMI IMUNOGÉNNEHO KMEŇA
PARVOVÍRUSU CPV 2B
ČELENŽNÝMI TESTAMI BOLA POTVRDENÁ CHRÁNENOSŤ ŠTENIAT PROTI
TROM KMEŇOM PARVOVÍRUSU - CPV 2A, 2B A 2C A PROTI VÍRUSU
PSINKY CDV
OBSAHUJE ŽIVÝ KMEŇ CDV A ŽIVÝ KMEŇ CPV 2B S CIEĽOM MINIMALIZÁCIE
REAKCIE
PRI VÝVOJI VAKCÍNY BOLI ZVOLENÉ VÍRUSOVÉ KMENE PSINKY
A PARVOVIRÓZY, KTORÉ SPOĽAHLIVO NAVODIA PROTILÁTKOVÚ ODOZVU
U ŠTENIAT OD ŠIESTICH TÝŽDŇOV BEZ TOHO, ABY ICH APLIKÁCIU
SPREVÁDZALI VEDĽAJŠIE SYSTÉMOVÉ REAKCIE A ZÁVAŽNÉ REAKCIE LOKÁLNE

VAKCINAČNÉ SCHÉMY

AKO ZARADIŤ VEKCÍNU Biocan NOVEL Puppy
DO VAKCINAČNÝCH SCHÉM?
Vakcína Biocan NOVEL Puppy obsahuje ŽIVÝ vírus CPV 2b.
Okrem obsahu vysokých trov sú vírusy v nízkej pasáži, čo zaručuje vysokú
imunogenitu a prekonanie zvyškových materských pro látok.

NAJBEŽNEJŠIA VAKCINAČNÁ SCHÉMA VAKCINÁCIE
ŠTENIAT S POUŽITÍM VAKCÍNY Biocan NOVEL Puppy
PRI PRIAZNIVEJ NÁKAZOVEJ SITUÁCII
7. – 8. týždeň
10. – 11. týždeň
13. – 15. týždeň

Puppy

VAKCINAČNÁ SCHÉMA VAKCINÁCIE ŠTENIAT S POUŽITÍM VAKCÍNY
Biocan NOVEL Puppy PRI NEPRIAZNIVEJ NÁKAZOVEJ SITUÁCII
(CPV 2, CDV), ĎALEJ PRE ŠTĚŇATÁ NEVAKCÍNOVANÝCH MATIEK
6. týždeň
8. – 9. týždeň

Puppy
Puppy

11. – 13. týždeň
14. – 16. týždeň
Uvedené schémy odporúčame v chovoch, kde bežné vakcinačné schémy nie sú dostatočne účinné
z dôvodov nepredvídateľne sa šíriacich nákaz už v ranom veku šteniat, a s tým často spojeným neutešeným
zdravotným a výživným stavom šteniat, a ež pri neznámom stave vakcinácie súk a úrovne chránenos
šteniat materskými pro látkami.

V takých prípadoch dokáže pomôcť len včasná a pravidelná vakcinácia
od najnižšieho možného veku šteniat.
Schému odporúčame ež pre plemená so zvýšenou citlivosťou na psí parvovírus
(rotvajler, doberman, nemecký ovčiak, pinč).

VAKCÍNU Biocan NOVEL Puppy DOPORUČUJEME:
 pre aplikáciu šteňatám v ranom veku od šies ch týždňov
 pri predpokladanej vysokej chránenos materskými pro látkami u šteniat

vakcinovaných ma ek
 v prípade výskytu parvovirózy a psinky v mieste chovu

Obsah dvoch an génov vo vakcíne Biocan NOVEL Puppy znižuje záťaž organizmu
šteňaťa v nízkom veku šies ch týždňov, ktorá je spojená s aplikáciou viacerých
an génov. Týmto je zaručená vynikajúca pro látková odpoveď šteniat
v ranom veku.

Puppy
Kombinovaná vakcína na ochranu
šteniat pro CPV 2 a CDV
 na prevenciu mortality a klinických príznakov

spôsobených vírusom psinky
 na prevenciu klinických príznakov, leukopénie

a vylučovania vírusu spôsobených psím
parvovírusom typu 2a, 2b a 2c
 overená čelenžou pro trom kmeňom

parvovírusu CPV 2a, 2b a 2c a pro vírusu
psinky CDV
 na ochranu šteniat od 6. týždňa života
 vysoká účinnosť aj za prítomnos chrániacich

materských pro látok
 obsahuje živý kmeň CDV a živý kmeň CPV 2b
 minimálna lokálna reakcia

VAKCÍNA URČENÁ NA OCHRANU ŠENIAT
OD ŠIESTICH TÝŽDŇOV ŽIVOTA
S ÚČINNOSŤOU AJ ZA PRÍTOMNOSTI
MATERSKÝCH PROTILÁTOK

Cena za balenie 10 × 1 dávka:
32,46 € bez DPH

NOVINKA ROKA 2017

RAD VAKCÍN PRE PSY

Puppy

NOVINKA

Kombinovaná vakcína na ochranu šteniat pro CPV 2 a CDV
Cena za balenie 10 × 1 dávka:
32,46 € bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1,
CAV - 2 a CPiV
Cena za balenie 10 × 1 dávka:
38,02 € bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2,
CPiV a štyrom sérovarom leptospír
Cena za balenie 10 × 1 dávka:
45,26 € bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2,
CPiV a štyrom sérovarom leptospír a besnote
Cena za balenie 10 × 1 dávka:
49,25 € bez DPH

Kombinovaná vakcína pro štyrom sérovarom
leptospír a parainﬂuenze psov
Cena za balenie 10 × 1 dávka:
42,00 € bez DPH
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