
Vaccinuri pentru sănătatea lor

“Protejează-mă“



Ce este? 

Tusea de canisă este o bronşită caracterizată prin tuse severă, convulsivă pe care cei mai mulţi oameni o descriu că sună ca şi când “câinele 
meu are ceva în gât”. Aceasta boală este similară gripei umane şi în general dispare de la sine. Cu toate acestea, în condiţii speciale, datorită 
unei infecţii secundare, poate deveni o afecţiune gravă culminând cu pneumonie severă.

Cum îi protejăm de tusea de canisă?

Prima măsură preventivă este evitarea expunerii la conditii agresive de mediu. Apoi, vaccinarea împotriva celor mai importanţi viruşi 
implicaţi, ridică o puternică bariera împotriva Tusei de Canisă. O astfel de vaccinare ar trebui făcută pentru toţi câinii.

Eurican® este o foarte bună alegere deoarece oferă protecţie împotriva:
  Virusului bolii Carré (jigodia canină)
  Virusului de tip 2 al parainfluenţei canine care este responsabil de gripa canină
  Adenovirusului canin (CAV 2) responsabil de laringotraheita canină infecţioasă

Atunci când câinii stau în medii contaminate (canise, magazine..), protecţia trebuie extinsă şi se recomandă o vaccinare suplimentară pentru 
Bordetella.

Cum se produce?

Tusea de canisă apare atunci când mucoasa respiratorie a fost slăbită:
Condiţiile din mediul înconjurător care pot slăbi această mucoasă:
 stresul transportului
 stresul înghesuielii
 expunerea la praf
 
Când animalul este în contact cu alţi câini contaminaţi, unii viruşi contagioşi se transmit usor şi atacă mucoasa:
  Aceşti viruşi sunt virusul jigodiei canine, virusul laringotraheitei infecţioase şi virusul parainfluenţei canine. Alţi viruşi pot fi de asemenea 

implicaţi, dar mai puţin frecvent. (herpes virusul canin de exemplu)
 În unele cazuri bacterii ca Bordetella bronchiseptica sau Pasteurella pot agrava infecţia.

Ce este?

Parvoviroza canină este cunoscută şi sub numele de gastroenterita hemoragică contagioasă. Aceasta este probabil cea mai severă şi comună 
boală infecţioasă canină. Ea reprezintă o problemă majoră, cu focare care încă apar în mod regulat peste tot datorită rezistenţei extreme şi a 
contagiozităţii ridicate a parvovirusului canin care o provoacă. Instalarea este bruscă, cu vomă şi stare de apatie, diaree hemoragică care duce 
rapid la deshidratare şi colaps. Inima poate fi şi ea atacată de virus. Moartea animalului survine rapid, câteodată chiar în 24 de ore.

Cu cât mai tânăr este animalul afectat cu atât este mai severă boala.
Unele rase cum sunt rotweilerii, dobermanii şi pinscherii au o sensibilitate deosebită la acest virus.
Parvoviroza este o boală foarte periculoasă cu o mare probabilitate de a deveni letală.

Cum se produce?

Animalele de companie sunt protejate împotriva multor boli infecţioase de anticorpii prezenţi în laptele matern (colostrum) pe care îl 
primesc încă din primele ore de viaţă. Aceasta protecţie asigurată de anticorpii specifici materni durează în general între 2 şi 3 luni, acesta 
este motivul pentru care căţeii devin susceptibili de parvoviroză în jurul vârstei de 8 săptămâni când protecţia acestor anticorpi  descreşte.

Acest virus este atât de rezistent încât chiar dacă căţelul nu iese din casă, virusul poate pătrunde şi contamina casa din exterior (pantofi, 
îmbrăcăminte, mâini). Nu se poate asigura o dezinfecţie totală împotriva acestui virus de aceea, contaminarea căţelului este foarte 
probabilă.

Cum îi protejăm de Parvoviroză?

Cea mai bună protecţie este vaccinarea. Vaccinurile împotriva parvovirozei sunt sigure şi extrem de eficiente atunci când nu sunt neutralizate 
de anticorpii specifici materni din colostrum. Din acest motiv programele de vaccinare nu pot fi aplicate imediat după naştere. Pe piaţă există 
multe tipuri de vaccinuri împotriva parvovirozei dar eficacitatea lor poate fi foarte diferită.
Cea mai bună protecţie este asigurată de vaccinurile care măresc protecţia. Eurican® protejează mai mult de 80% din căţeii în vârstă de 8 
săptămâni, în timp ce alte vaccinuri oferă o protecţie de 50% din căţeii de aceiaşi vârstă. A doua injecţie cu Eurican® la vârsta de 12 săptămâni 
va proteja aproape 100% din căţei împotriva acestei boli fatale. Cu toate acestea, datorită presiunii infecţioase , se poate face o a treia 
vaccinare la vârsta de 16 săptămâni.

Parvoviroza 
canină 

Tusea de 
canisă

 expunerea la fum de ţigară
 temperatura scăzută
 ventilarea necorespunzătoare



Ce este?

Hepatita infecţioasă canină este o boală cauzată de adenovirusul care atacă ficatul şi alte organe interne cum ar fi rinichii. În cazuri acute 
animalul poate să moară în 24-36 de ore. Primul simptom este starea febrilă urmată de anorexie, icter (colorarea în galben a mucoasei) şi 
culminează la sfârşit cu febră hemoragică violentă.

Animalele care îşi revin în urma bolii pot deveni purtătoare şi pot răspândi virusul prin urină timp de câteva luni putând infecta şi alţi câini.

Cum îi protejăm de hepatita infecţioasă canină?

Vaccinarea împotriva adenovirozei induce imediat o protecţie foarte puternică împotriva hepatitei canine. O singură injecţie vaccinală cu 
Eurican® previne hepatita infecţioasă canină timp de cel puţin 20 de luni. 

Cum se produce?

Câinii infectaţi şi multe carnivore sălbatice, vulpile de exemplu, pot răspândi virusul prin urină. Virusul este foarte rezistent în mediul 
înconjurător (câteva săptămâni la temperaturi moderate) şi câinii pot fi infectaţi doar dacă se plimbă prin zona contaminată cu urina 
infectată.
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Ce este?

Jigodia canină este cunoscută şi sub numele de febra canină. Această boală este foarte contagioasă şi adesea fatală. Simptomele diverse pot fi 
probleme respiratorii, secreţii oculare şi nazale, gastroenterite şi tulburări nervoase.
Chiar şi atunci când animalul supravieţuieşte atacului viral iniţial, el poate rămâne cu sechele permanente cum ar fi dinţi deformaţi, ticuri 
nervoase sau este predispus la crize epileptice dureroase. Tratamentul este de obicei ineficient deoarece perioada de incubaţie este lungă - adesea 
aproape 3 săptămâni - de obicei vaccinarea după izbucnirea bolii este inutilă.

Cum îi protejăm de jigodie?

Boala nu poate fi tratată după ce se declanşează şi chiar dacă animalul îşi revine după boală, rămâne cu sechele permanente. Singura 
protecţie eficientă este prevenirea prin vaccinare.

Eurican® asigură o protecţie eficientă împotriva jigodiei şi datorită siguranţei lui în utilizare, programul de vaccinare poate începe chiar 
de la vârsta de 7 săptămâni şi rapelurile pot fi făcute anual fără nici un risc. Deoarece în Europa boala lui Carré (jigodia canină) este încă 
frecvent raportată, vaccinarea anuală optimizează protecţia.

Cum se produce?

Cazurile de jigodie sunt raportate cel mai adesea în condiţii de vreme rece şi umedă. Câinii infectaţi excretă virusul prin secreţiile corporale: 
saliva, secreţiile nazale şi oculare, urina şi fecalele începând cu prima zi imediat după infectare timp de 2 luni! Câinele se poate contamina prin 
contact direct cu acest virus pe stradă (sau poate fi adus în casă de către stăpân pe haine sau pantofi) deoarece virusul poate supravieţui în mediul 
înconjurător. Mai mult decât atât câinii pot fi purtătorii virusului fără să manifeste simptomele bolii şi să contamineze direct alţi câini indiferent de 
condiţiile atmosferice. Câinele este susceptibil la virus indiferent de vârstă dacă nu a fost vaccinat.

Boala lui Carré 
( jigodia canină)



Cum îi protejăm împotriva leptospirozei?

Nu există un vaccin capabil să protejeze împotriva tuturor tulpinilor. Vaccinarea oferă protecţie împotriva a 2 dintre cele mai patogenice 
tulpini de Leptospira la câini( leptospira icterrohaemorragiae şi leptospira canicola). 

Criteriul de alegere al unui vaccin eficient este ca acesta să prevină şi excreţia bacteriei prin urină, nu numai semnele clinice ale bolii. 

Există puţine vaccinuri care oferă imunitate de durată împotriva acestor două tulpini deosebit de patogenice, dar şi mai puţine sunt 
capabile să elimine excreţia asimptomatică a bacteriei.

Eurican® este remarcabil deoarece oferă o astfel de protecţie. Când vă vaccinaţi câinele cu Eurican®, contribuiţi de asemenea şi la 
protejarea familiei dvs. împotriva riscului de leptospiroza prin câinele dvs. Prima-vaccinare poate începe din a 7 săptămână de viaţă şi se 
face prin 2 injecţii la diferenţă de 1 lună. După care este necesar numai rapel anual.

Cum îi protejăm ?

Vaccinarea împotriva rabiei este cel mai eficient mod de prevenire al rabiei.
Rabisin® este folosit de multă vreme şi este recunoscut ca fiind capabil să inducă o imunitate foarte puternică şi o producţie 
excepţională de anticorpi împotriva rabiei. 
Se recomandă ca pentru prima-vaccinare să fie folosit Rabisin® (1 injecţie la vârsta de 3 luni).
Vaccinul Eurican® care conţine şi un antigen al rabiei este cel mai convenabil mod de vaccinare împotriva tutor bolilor amintite mai sus 
într-o singură injecţie şi ar trebui folosit pentru vaccinările de rapel anuale.

Ce este?

Leptospiroza canină este o boală cauzată de bacteria numită Leptospira care trăieşte în apa contaminată. Există câteva tulpini de leptos-
pira care sunt patogene la câini şi unele dintre ele produc boli mai severe decât altele.

Principalele simptome apar după 3-5 zile de la contaminare. La început se comportă ca un sindrom febril însoţit de anorexie şi depresie, 
după care devine dureroasă şi câinele nu mai vrea să se mişte. În multe cazuri apare şi icterul. În cazurile cele mai severe câinele poate muri 
în câteva zile în urma unui sindrom hemoragic şi a blocajului renal. Diagnosticul este dificil de stabilit. Oamenii pot fi contaminaţi de urina 
propriului câine iar aceasta boală la oameni poate fi chiar mai severă decât la câini.

Ce este?

Rabia este o zoonoză virală ce poate apărea la oameni şi la mamiferele domestice şi sălbatice. Când se declanşează boala, virusul induce 
tulburări de natură neurologică şi modificări ale comportamentului. Adesea, câini de obicei liniştiţi devin furioşi şi extrem de agresivi şi 
încearcă să muşte orice animal sau om din apropiere. În toate cazurile rabia induce diverse schimbări de comportament pornind de la 
agresivitate până la paralizie. Pe măsură ce simptomele bolii se agravează, boala devine letală atât la animale cât şi la oameni.

Cum se produce?

Cele mai multe tipuri de leptospira sunt excretate de rozătoare şi câini prin urină. Bacteria trece în pielea câinelui dacă acesta se plimbă prin 
apă contaminată cu urină de şobolan. Cele mai periculoase tulpini de leptospira la câini sunt Leptospira icterrohaemorragiae şi Leptospira 
canicola. Aceste tulpini nu sunt patogenice numai la câini ci şi la oameni. Aceasta boală este o zoonoză ceea ce înseamnă că poate afecta 
atât oamenii cât şi animalele.

Cum se produce?

Virusul se transmite la alte animale şi la oameni prin contactul direct cu saliva unui animal infectat (ex. muşcături, zgârieturi, lingere a 
rănilor şi a membranelor mucoase).

În Europa, vulpile au un rol important în transmiterea rabiei la câini şi în fiecare an există cazuri de oameni (mai ales copii) care mor după 
ce sunt muşcaţi de câini contaminaţi cu rabie. Liliecii sunt şi ei răspunzători de transmiterea rabiei şi pot contamina câinii, chiar dacă aceştia 
stau de obicei în casă.

Leptospiroza 
canină Rabia la câini



Vaccinarea regulată vă protejează câinele împotriva acestor boli

Vaccinurile permit prevenirea acestor boli infecţioase dar pentru a-şi face 
efectul trebuie administrate la intervale de timp regulate.

Se recomandă vaccinarea câinelui începând cu vârsta de 2 luni după care 
vaccinarea anuală. Cu toate acestea există situaţii speciale care necesită 
adaptarea programului de vaccinare: călătorii, canise, îndeplinirea 
condiţiilor  de reproducere . . . 

Solicitaţi sfatul medicului veterinar pentru alegerea celui mai 
bun program de vaccinare pentru câinele Dumneavoastră.

Prima-vaccinare

Primodog®

6 săptămâni 8 săptămâni

Eurican® DHPPi2 L Eurican® DHPPi2 L-R

1 an mai târziu12 săptămâni

Eurican® DHPPi2 L + Rabisin


