Bioveta News

Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře

1/2017

Puppy
Nadstandardní řešení
problému parvovirózy
a psinky štěňat

Rozšířili jsme řadu
vakcín Biocan NOVEL!

Puppy
KOMBINOVANÁ VAKCÍNA PROTI PSINCE
A PARVOVIRÓZE ŠTĚŇAT
Ověřena čelenží proti třem kmenům parvoviru CPV 2a, 2b, 2c
a proti viru psinky CDV

ź k ochraně štěňat od 6. týdne věku
ź obsahuje živý kmen CDV a živý kmen

CPV 2b s cílem minimalizace lokálních
reakcí
ź vysoká účinnost i za přítomnos

chránících mateřských pro látek

JEDINÁ VAKCÍNA NA TRHU KOMBINUJÍCÍ VYSOKÉ TITRY ŽIVÉHO
AKTUÁLNÍHO KMENE PARVOVIRÓZY ŠTĚŇAT CPV 2b
A VYSOKÉ TITRY PSINKOVÉHO VIRU

Vývoj vakcíny Biocan NOVEL Puppy
vycházel z nových trendů ve vakcinologii psů, které zohledňují dostatečnou
chráněnost štěňat maternálními pro látkami až do věku 8–9 týdnů.
Současné klinické studie potvrdily, že procento pravidelně vakcinovaných
psů je velmi vysoké a chráněnost štěňat maternálními pro látkami
umožňuje posunout věk první vakcinace štěňat až na šest týdnů.
Z toho důvodu byla i naše vakcína Biocan NOVEL Puppy od počátku
koncipována pro použi u štěňat ve věku od šes týdnů.
Při výběru vakcinačních an genů jsme vycházeli ze skutečnos ,
že kromě parvovirózy štěňat představuje riziko i virus psinky,
který se v mnoha regionech Evropy ohniskově stále vyskytuje.

Vakcína je určena rovněž do chovů
s přetrvávajícími problémy parvovirózy
nebo v případě prolomení parvovirózy
v blízkos chovu.

Na rozdíl od mnoha jiných vakcín určených pro
primovakcinaci štěňat pro parvoviróze vakcína Biocan
NOVEL Puppy obsahuje kombinaci dvou virů. Kromě
živého aktuálního kmene parvoviru CPV 2b, který je již
klinickou praxí ověřený, obsahuje vysoce imunogenní živý
virus psinky CDV.
Nízká pasáž virů, která zachovává určitý stupeň infekčnos
virů, zajis při dostatečné bezpečnos vakcíny schopnost
překonat vysoké hladiny maternálních pro látek.

Další důležitou výhodou vakcíny Biocan NOVEL Puppy je
obsah an genů CPV 2b i CDV ve vysokých trech, což jen
potencuje vysokou imunogennost virů v nízké pasáži.
Tyto dvě vlastnos dovolují překonat vysoké hladiny
maternálních pro látek a navodit tak, na rozdíl
od konvenčních vakcín a dalších vakcín určených pro
vakcinaci štěňat, potřebnou chráněnost pro dvěma
nebezpečným infekcím.
Bezpečnost obou těchto an genů byla testována
u šes týdenních štěňat aplikací vakcíny v dese násobné
dávce. Během testací, při nichž byly sledovány kromě
lokálních reakcí především reakce systémové, nebyly
navzdory vysoké an genní zátěži prokázány postvakcinační
reakce.

Výsledkem vývoje je vakcína Biocan NOVEL
Puppy, která jako jediná na trhu kombinuje
nejčastěji se vyskytující aktuální parvovirus
CPV 2b a virus psinky CDV ve vysokých trech
a nízké pasáži a zaručuje maximální
bezpečnost při použi u štěňat již
ve věku šes týdnů.

Puppy
VYSOCE ÚČINNÁ VAKCÍNA PROTI PSINCE A PARVOVIRÓZE ŠTĚŇAT
S OBSAHEM VYSOKÝCH TITRŮ VIRŮ V NÍZKÉ PASÁŽI
OBSAH AKTUÁLNÍHO A VYSOCE IMUNOGENNÍHO KMENE
PARVOVIRU CPV 2b
ČELENŽNÍMI TESTY BYLA POTVRZENA CHRÁNĚNOST ŠTĚŇAT PROTI TŘEM
KMENŮM PARVOVIRU – CPV 2a, 2b a 2c A PROTI VIRU PSINKY CDV
OBSAHUJE ŽIVÝ KMEN CDV A ŽIVÝ KMEN CPV 2b S CÍLEM MINIMALIZACE
LOKÁLNÍCH REAKCÍ
PŘI VÝVOJI VAKCÍNY BYLY ZVOLENY KMENY VIRŮ PSINKY A PARVOVIRÓZY,
KTERÉ SPOLEHLIVĚ NAVODÍ PROTILÁTKOVOU ODEZVU U ŠTĚŇAT OD ŠESTI
TÝDNŮ, ANIŽ BY JEJICH APLIKACI PROVÁZELY NEŽÁDOUCÍ SYSTÉMOVÉ
REAKCE A ZÁVAŽNÉ REAKCE LOKÁLNÍ

VAKCINAČNÍ SCHÉMATA

JAK ZAŘADIT VAKCÍNU Biocan NOVEL Puppy
DO VAKCINAČNÍCH SCHÉMAT
Vakcína Biocan NOVEL Puppy obsahuje živý virus CPV 2b.
Kromě obsahu vysokých trů jsou viry v nízké pasáži, což zaručuje vysokou
imunogennost a překonání zbytkových maternálních pro látek.

NEJBĚŽNĚJŠÍ VAKCINAČNÍ SCHÉMA VAKCINACE ŠTĚŇAT
S POUŽITÍM VAKCÍNY Biocan NOVEL Puppy
PŘI DOBRÉ NÁKAZOVÉ SITUACI
7. – 8. týden
10. – 11. týden
13. – 15. týden

Puppy

VAKCINAČNÍ SCHÉMA VAKCINACE ŠTĚŇAT S POUŽITÍM VAKCÍNY
Biocan NOVEL Puppy PŘI ŠPATNÉ NÁKAZOVÉ SITUACI
(CPV 2, CDV), DÁLE PRO ŠTĚŇATA NEVAKCINOVANÝCH MATEK
6. týden
8. – 9. týden

Puppy
Puppy

11. – 13. týden
14. – 16. týden
Uvedené schéma doporučujeme v chovech, kde běžná vakcinační schémata nejsou dostatečně účinná
z důvodů nepředvídatelně se šířících nákaz již v raném věku štěňat, a s m často spojeným neutěšeným
zdravotním a výživným stavem štěňat, a také při neznámém stavu vakcinace fen a úrovni chráněnos štěňat
mateřskými pro látkami.

V takových případech dokáže pomoci jen časná a pravidelná vakcinace
od nejnižšího možného věku štěňat.
Schéma doporučujeme také pro plemena se zvýšenou citlivos k psímu parvoviru
(rotvajler, dobrman, německý ovčák, pinč).

VAKCÍNU Biocan NOVEL Puppy DOPORUČUJEME:
ź pro aplikaci štěňatům v raném věku od šes týdnů
ź i při předpokládané vysoké chráněnos maternálními pro látkami u štěňat

vakcinované matky
ź v případě výskytu parvovirózy a psinky v místě chovu

Obsah dvou an genů ve vakcíně Biocan NOVEL Puppy snižuje zátěž organismu štěněte
v nízkém věku šes týdnů, která je spojená s aplikací více an genů.
Tímto je zaručena vynikající pro látková odpověď štěňat
v raném věku.

Puppy
Kombinovaná vakcína k ochraně
štěňat pro CPV 2 a CDV
ź k prevenci mortality a klinických příznaků

způsobených virem psinky
ź k prevenci klinických příznaků, leukopenie

a vylučování viru způsobených psím parvovirem
typu 2a, 2b a 2c
ź ověřena čelenží pro třem kmenům parvoviru

CPV 2a, 2b a 2c a pro viru psinky CDV
ź k ochraně štěňat od 6. týdne věku
ź vysoká účinnost i za přítomnos chránících

maternálních pro látek
ź obsahuje živý kmen CDV a živý kmen CPV 2b
ź minimalní lokální reakce

Pozor!
v dubnu nakoupíte
v akci
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Akce pla od 1. 4. do 30. 4. 2017
VAKCÍNA URČENÁ K OCHRANĚ ŠTĚŇAT
OD ŠESTI TÝDNŮ VĚKU S ÚČINNOSTÍ
I ZA PŘÍTOMNOSTI MATEŘSKÝCH PROTILÁTEK

Cena za balení 10 × 1 dávka:
849 Kč bez DPH

NOVINKA ROKU 2017

ŘADA VAKCÍN PRO PSY
NOVINKA
V prodejní akci

Puppy

1+1

od 1. 4. do 30. 4. 2017

Kombinovaná vakcína k ochraně štěňat pro CPV 2 a CDV
Cena za balení 10 × 1 dávka:
849 Kč bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2,
CPiV a čtyřem sérovarům leptospir a vzteklině
Cena za balení 10 × 1 dávka:
1 290 Kč bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2,
CPiV a čtyřem sérovarům leptospir
Cena za balení 10 × 1 dávka:
1 185 Kč bez DPH

Kombinovaná vakcína pro CPV, CDV, CAV - 1,
CAV - 2 a CPiV
Cena za balení 10 × 1 dávka:
996 Kč bez DPH

Kombinovaná vakcína pro čtyřem sérovarům
leptospir a parainﬂuenze psů
Cena za balení 10 × 1 dávka:
1 100 Kč bez DPH
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