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Eurican DAPPi-Lmulti

Eurican DAPPi-Lmulti Liofilizat şi suspensie pentru suspensie injectabilă. O doză de liofilizat conţine:
Virusul bolii Carre, tulpina BA5, Adenovirusul canin de tip 2, tulpina DK13, Parvovirusul canin de tip 2, tulpina CAG2,Virusul Parainfluenței de tip 2, tulpina CGF 2004/75. O doză (1ml) de
suspensie conține: Leptospira interrogans inactivat serogrup și serotip Canicola tulpina 16070, Leptospira interrogans inactivat serogrup și serotip Icterohaemorrhagiae tulpina 16069,
Leptospira interrogans inactivat serogrup și serotip Grippotyphosa tulpina Grippo Mal 1540. INDICAŢII: Imunizarea activă la câini, în vederea: prevenirii mortalității și a semnelor clinice
cauzate de virusul bolii Carre (CDV); prevenirii mortalității și a semnelor clinice cauzate de virusul hepatitei infecțioase canine (CAV); reducerii excreției virale pe durata bolii respiratorii
cauzată de adenovirusul canin de tip 2 (CAV-2); prevenirii mortalității, semnelor clinice și a excreției virale cauzate de parvovirusul canin (CPV)*; reducerii excreției virale cauzată de virusul
parainfluenței canine de tip 2 (CpiV); prevenirii mortalității, semnelor clinice, infecției, excreției bacteriene, colonizării renale și leziunilor renale cauzate de Leptospira interrogans serogrup
Icterohaemorrhagiae serotip Icterohaemorrhagiae; prevenirii mortalității** și a semnelor clinice, reducerea infecției, excreției bacteriene, colonizării renale și leziunilor renale cauzate de
Leptospira interrogans serogrup Canicola serotip Canicola; prevenirii mortalității** și reducerea semnelor clinice, infecției, excreției bacteriene, colonizării renale și leziunilor renale cauzate
de Leptospira kirschneri serogrup Grippotyphosa serotip Grippotyphosa. Instalarea imunităţii: 2 săptămâni pentru toate tulpinile. Durata imunităţii: cel puțin un an după cea de a doua injecție
a primei vaccinări, pentru toate tulpinile. Datele disponibile obținute la testele serologice și prin infecție de control, demonstrează că protecția împotriva virusului bolii Carre, al adenovirusului
și parvovirusului* durează cel puțin 2ani după prima vaccinare anuală. Orice decizie cu privire la adaptarea programului de vaccinare al acestui produs medicinal veterinar trebuie făcută de la
caz la caz, luând în considerare istoricul de vaccinare al câinelui și contextul epidemiologic. *S-a demonstrat protecția împotriva parvovirozei canine de tip 2a, 2b și 2c prin infecție de control
(tip 2 b) și serologic (tip 2a și 2c). **Pe durata infecției de control pentru demonstrarea duratei imunității pentru Leptospira Canicola și Grippothyphosa nu s-a înregistrat nicio mortalitate.
Citiţi prospectul înainte de utilizare. Numai pentru uz veterinar - A se elibera numai pe bază de reţetă medical veterinară. Deținătorul autorizației de comercializare: MERIAL - Lyon Franţa. A.C.
150495. Importator VETECO Interservices S.R.L. - www.veteco.ro
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Vaccinul polivalent cu 6 criterii de protecție

DAPPi-Lmulti
Avantaje majore, combinație unică

6 criterii de protecție

Protecție încrucișată împotriva CPV 2a, 2b și 2c(1)

EURICAN DAPPi-Lmulti este primul vaccin polivalent la
care componenta de Lepto asigură 6 nivele de protecție.

Compatibil cu RABISIN(1)

este deosebit prin nivelul de protecție împotriva serovarurilor țintă§

Mortalitate
Semne clinice
Infecție/Leptospiremie
Excreție bacteriană
Portaj renal
Leziuni renale
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§ Pentru serovarurile: Icterohaemorrhagiae, Caniocaola and Grippotyphosa
Adaptat din Ref 1: Dosarul de înregistrare al Eurican DAPPi Lmulti - Adaptat din Ref 2 RCP Versican L4 și RCP Nobivac L4

Instalarea
rapidă a
imunității

2 săptămâni

Standarde
înalte de
protecție

Eurican DAPPI-Lmulti a demonstrat prezența anticorpilor
cross-reactivi împotriva tulpinilor circulante de CPV 2a, 2b și 2c,
oferind un răspuns imun puternic și de lungă durată.

P: Previne** R: Reduce**

Eurican DAPPi-Lmulti
este conceput astfel
încât să ofere standarde
ridicate de protecție
împotriva tuturor
serovarurilor țintă de
leptospiră.

Eficacitatea nu este afectată în cazul administrării concomitente,
dar obligatoriu în două locusuri diferite de inoculare, a vaccinului
Rabisin cu Eurican.

100% fără adjuvanți, conținut proteic redus

Merial a perfecționat procesul de producție prin implementarea
unor inovații patentate(2) care minimizează
încărcătura proteică non-antigenică
a componentei Lepto. Proteinele
străine (în special Albumina
Serică Bovină) sunt adesea
asociate reacțiilor alergice.
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