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Трирічний імунітет вже зареєстровано
в Україні!



Шановні колеги, 

ми маємо честь запропонувати Вам нову 
серію вакцин для собак, які в процесі центра-
лізованої реєстрації було успішно зареєстро-
вано у 13 країнах Європейського Союзу. 

Вакцини було розроблено у цілковитій відпо-
відності до останніх тенденцій у вакцино-
логії, і наразі вони виготовляються за найсу-
часнішими технологіями. 

Ми сподіваємося, що серія Біокан НОВЕЛ Вас 
задовольнить не лише своїм антигенним 
спектром, що уможливлює варіантність 
програм вакцинації, але також Ви оціните 
новий захисний елемент - пластикові ковпач-
ки фліп-офф.

Вихід нової серії вакцин на ринок доповнять 
цікаві маркетингові акції та навчальні семіна-
ри. Про всі події, що супроводжуватимуть 
запуск продукту, ми обов'язково Вас інформу-
ватимемо. 

Їржі Неужіл
генеральний директор 

"Біовета Україна"

Лібор Біттнер
генеральний директор 

Bioveta, a. s.



Mінімізація навантаження на організм собаки через 
щорічне введення антитіл 
Будь-яке введення сторонньої речовини, включно з 

вакцинними антигенами, є навантаженням на організм. Усунення 
необхідності щорічного введення антигенів чумки собак, гепатиту, 
парвовірозу, сказу значно знижує навантаження на організм. 

Мінімізація поствакцинальних реакцій, спричинених 
введенням антигенів в організм собаки 
Tрирічну схему вакцинації ви можете також застосовувати 

для собак, чутливих до вакцинації. Шляхом введення антигенів 
чумки собак, гепатиту, парвовірозу, сказу щотри роки ми 
мінімізуємо ризик побічних реакцій, включно з пізніми побічними 
реакціями, які часто залишаються непоміченими, і які ветеринарні 
лікарі та господарі не пов'язують із вакцинацією. 

Мінімізація імунно-опосередкованих захворювань
Щорічна полівалентна ревакцинація може викликати 
імунно-опосередковані захворювання. Трирічна схема 

вакцинації може також застосовуватися для собак після 
автоімунного захворювання або з імунно-опосередкованою 
реакцією в анамнезі.

А чотирилапий пацієнт, таким чином,  не втрачає 
нагоди для регулярних щорічних профілактичних 
медоглядів

Вкрай важливо, щоб клієнт відвідував кабінет ветеринара зі своїм 
собакою щороку. Навіть у разі трирічного графіка вакцинації 
здорових собак необхідно ревакцинувати Pi / L4-компонентами 
щорічно. 

Чотири причини, 
навіщо використовувати 
нову вакцину Біокан 
НОВЕЛ з трирічним 
імунітетом 

1.

2.

3.

4.

Свої обіцянки ми виконуємо: трирічний 
імунітет - це реальність



АКТУАЛЬНИЙ ШТАМ CPV - 2b
 До складу вакцин входить актуальний високоімуногенний вірус CPV - 2b.
 Поствакцинальна захищеність проти парвовірозу настає вже через 3 тижні після першої 

вакцинації.
 Вакцини із вмістом цього штаму захищають від штамів CPV - 2a, CPV - 2b і CPV - 2c. 

ЧОТИРИ СЕРОГРУПИ ЛЕПТОСПІР 
 Вакцини містять чотири високопатогенні і вкрай поширені серогрупи лептоспір 

L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa та L. bra�slava. 
 Захищеність від лептоспірозу гарантовано вже через чотири тижні після основної 

вакцинації. 

ВИСОКОІМУНОГЕННИЙ ШТАМ ВІРУСУ СОБАЧОЇ ЧУМКИ
 Штам CDV є високоімуногенним штамом, спорідненим із штамом Onderstepoort, 

найширше використовуваним у світі штамом собачої чумки, що забезпечує виняткову 
реакцію антитіл. 

ЕФЕКТИВНИЙ ВІРУС СКАЗУ 
 Захищеність від сказу настає через два тижні після одного введення вакцини, 

зробленого у віці понад дванадцяти тижнів, і триває три роки після введення 
однієї дози. 

 Для цуценят у віці від 6 тижнів. У цьому разі необхідно виконати ревакцинацію. 

НАСТАННЯ ІМУНІТЕТУ 
 Настання імунітету проти CDV, CPV, CAV-1 та CAV-2 у серонегативних особин 

підтверджується вже через три тижні після одного введення. 

ТРИРІЧНИЙ ІМУНІТЕТ
 Тривалість імунітету проти CPV, CDV, CAV і сказу протягом трьох років була перевірена 

експериментальними тестами. 

БЕЗ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ 
 Лептоспіри неодноразово фільтрують і очищають так, щоб у результаті вміст білків, 

що використовуються під час культивування лептоспір, мав справді низьку 
концентрацію. Завдяки цим заходам побічні реакції зведено до мінімуму. 

НАЙВИГІДНІШІ ЦІНИ 
серед преміум-вакцин для собак. 

ВАКЦИНУ БУЛО УСПІШНО ПРОТЕСТОВАНО ВЕТЕРИНАРАМИ ФРАНЦІЇ, 
НІМЕЧЧИНИ Й ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Переваги преміум-серії вакцин 



Високоефективна вакцина проти 
собачої чумки і парвовірозу 
цуценят, що містить високі титри 
вірусу за низького пасажу  
 вміст актуального та високоімуногенного штаму 

парвовірусу CPV 2b 

 за допомогою експериментальних тестів було 
перевірено захищеність цуценят проти трьох 
штамів парвовірусу CPV 2a, 2b, 2c та проти вірусу 
собачої чумки CDV 

 містить живий штам CDV та живий штам CPV 2b 
задля зведення до мінімуму місцевих реакцій

 під час розробки вакцини було обрано штами 
вірусів чумки і парвовірозу, що надійно індукують 
відповідь антитіл у цуценят від шести тижнів, 
причому їх застосування не супроводжується 
побічними системними реакціями та серйозними 
місцевими реакціями  

 для захисту цуценят від 6-тижневого віку

 містить живий штам CDV і живий штам CPV 2b для 
мінімізації місцевих реакцій

 висока ефективність навіть за наявності захисних 
материнських антитіл

 єдина вакцина на ринку, що поєднує високі титри 
живого актуального штаму парвовірозу цуценят 
CPV 2b та високі титри вірусу собачої чумки

КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ПРОТИ 
ЧУМКИ СОБАК І ПАРВОВІРОЗУ 
ЦУЦЕНЯТ

Puppy



Розробка вакцини БІОКАН Новел Puppy 
спиралася на нові тенденції у вакцинології собак, які враховують 

достатню захищеність імунної системи цуценят материнськими 

антитілами до віку до 8–9 тижнів. Нещодавні клінічні дослідження 

підтвердили, що відсоток регулярно вакцинованих собак дуже високий, 

тож імунітет цуценят, зумовлений материнськими антитілами, дає 

змогу посунути вік першої вакцинації цуценят до шести тижнів. 

З цієї причини і наша вакцина БІОКАН Новел Puppy з самого початку 

розроблена для цуценят у віці від шести тижнів. Під час вибору 

вакцинних антигенів ми спиралися на той факт, що крім парвовірозу 

цуценят, становить ризик і собачий вірус чумки, вогнища якого досі 

трапляються в багатьох регіонах Європи. 

Вакцину також призначено для розплідників 

із постійними проблемами парвовірозу або в разі 

появи парвовірозу поблизу місця розведення. 

Результатом розробки є вакцина БІОКАН 
Новел Puppy, що єдиною на ринку поєднує 
в собі найпоширеніший актуальний 
парвовірус CPV 2b і вірус собачої чумки CDV 
у високих титрах із низьким пасажем та 
гарантує максимальну безпеку під час 
введення цуценятам вже у віці шести 
тижнів.  

На відміну від багатьох інших вакцин, призначених для 
примовакцинації цуценят від парвовірозу, вакцина 
БІОКАН Новел Puppy містить комбінацію двох вірусів. 
Крім живого актуального штаму парвовірусу CPV-2b, 
який вже перевірено клінічною практикою, вона 
містить високоімуногенний живий вірус собачої чумки 
CDV.
Низький пасаж вірусів, що зберігає певний ступінь 
інфекційності вірусів, забезпечує за достатньої 
безпечності вакцин здатність долати високі рівні 
материнських антитіл. 

Ще одна важлива перевага вакцин БІОКАН Новел 
Puppy - вміст антигенів CPV 2b і CDV у високих титрах, 
що якраз підсилює високу імуногенність вірусів 
за низького пасажу.
Ці дві властивості дають змогу подолати високий рівень 
материнських антитіл і забезпечувати таким чином, 
на відміну від звичайних вакцин та інших вакцин, 
призначених для вакцинації цуценят, необхідну 
захищеність від двох небезпечних інфекцій.

Безпечність обох цих антигенів було протестовано 
у шеститижневих цуценят шляхом застосування вакцини 
в десятикратній дозі. У перебігу тестування, за якого 
на додаток до місцевих реакцій спостерігалися зокрема 
реакції системні, попри високе антигенне навантаження 
не було зафіксовано поствакцинальних реакцій. 



Комбінована вакцина проти CPV, 
CDV, CAV - 1, CAV - 2 та CpiV
 для запобігання смертності та профілактики 

клінічних симптомів, спричинених вірусом 
собачої чумки

 для запобігання смертності та профілактики 
клінічних симптомів, спричинених 
аденовірусом собак тип 1

 для профілактики клінічних симптомів, 
спричинених аденовірусом собак типу 2, і для 
зниження виділення вірусу

 для профілактики клінічних симптомів і 
лейкопенії, викликаних собачим 
парвовірусом, а також для профілактики 
виділення собачого парвовірусу

 для профілактики клінічних симптомів, 
спричинених вірусом парагрипу собак (носові 
та очні виділення), 
а також для зниження виділення вірусу 
собачого парагрипу 

ВАКЦИНА СЛУГУЄ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
ТА БЕЗПЕЧНОЇ ПЕРВИННОЇ ІМУНІЗАЦІЇ 
ЦУЦЕНЯТ У ВІЦІ ВІД ШЕСТИ ТИЖНІВ



Комбінована вакцина проти 
CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV і 
чотирьох сероварів лептоспір.
 для запобігання смертності та профілактики клінічних 

симптомів, спричинених вірусом собачої чумки

 для запобігання смертності та профілактики клінічних 
симптомів, спричинених аденовірусом собак тип 1

 для профілактики клінічних симптомів, спричинених 
аденовірусом собак типу 2, і для зниження виділення 
вірусу

 для профілактики клінічних симптомів і лейкопенії, 
викликаних собачим парвовірусом, а також для 
профілактики виділення собачого парвовірусу

 для профілактики клінічних симптомів, спричинених 
вірусом парагрипу собак (носові та очні виділення) і для 
зниження виділення вірусу собачого парагрипу 

 для профілактики клінічних симптомів, 
інфікування та виділення Leptospira 
interrogans серогрупа Australis серовар 
Bra�slava із сечею

 для профілактики клінічних симптомів, 
виділення із сечею та зниження інфікування, 
викликаного Leptospira interrogans серогрупа 
Icterohaemorrhagiae серовар 
Icterohaemorrhagiae та Leptospira interrogans 
серогрупа Canicola серовар Canicola 

 для профілактики клінічних симптомів, 
інфікування та виділення Leptospira kirschneri 
серогрупа Grippotyphosa серовар 
Grippotyphosa із сечею

ВАКЦИНА СЛУГУЄ ДЛЯ АКТИВНОЇ 
ІМУНІЗАЦІЇ ЦУЦЕНЯТ ВІКОМ ВІД 
ШЕСТИ ТИЖНІВ



Комбінована вакцина проти 
CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV, 
чотирьох сероварів лептоспір 
і сказу.
 для профілактики смертності та клінічних 

симптомів, спричинених вірусом чумки собак

 для запобігання смертності та профілактики 
клінічних симптомів, спричинених аденовірусом 
собак тип 1

 для профілактики клінічних симптомів, 
спричинених аденовірусом собак типу 2, і для 
зниження виділення вірусу

 профілактика клінічних симптомів і лейкопенії, 
викликаних собачим парвовірусом, а також для 
профілактики виділення собачого парвовірусу

 для профілактики клінічних симптомів, 
інфікування та виділення Leptospira interrogans 
серогрупа Australis серовар Bra�slava із сечею

 для профілактики клінічних симптомів, 
викликаних вірусом парагрипу собак (виділення з 
носа та очей), а також для зменшення екскреції 
вірусу парагрипу собак 

 для профілактики клінічних симптомів, виділення 
із сечею та зниження інфікування, викликаного 
Leptospira interrogans серогрупа Icterohaemo-
rrhagiae серовар Icterohaemorrhagiae та Leptospira 
interrogans серогрупа Canicola серовар Canicola

 для профілактики клінічних симптомів, зниженняі 
нфікування та виділення Leptospira kirschneri 
серогрупа Grippotyphosa серовар Grippotyphosa 

 для запобігання смертності, профілактики 
клінічних симптомів та інфікування, спричинених 
вірусом сказу 

ВАКЦИНА ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ВІД ВОСЬМИ 
ТИЖНІВ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ЗАСТОСУВАННЯ 
ВЖЕ У ВІЦІ ШЕСТИ ТИЖНІВ



Комбінована вакцина проти 
чотирьох сероварів лептоспір
та собачого парагрипу. 
 для профілактики клінічних симптомів, 

спричинених вірусом парагрипу собак (носові 
та очні виділення), і для зниження виділення 
вірусу собачого парагрипу 

 для профілактики клінічних симптомів, 
інфікування та виділення Leptospira 
interrogans серогрупа Australis серовар 
Bra�slava із сечею

 для профілактики клінічних симптомів, 
виділення із сечею та зниження інфікування, 
викликаного Leptospira interrogans серогрупа 
Icterohaemorrhagiae серовар 
Icterohaemorrhagiae та Leptospira interrogans 
серогрупа Canicola серовар Canicola 

 для профілактики клінічних симптомів, 
зниження інфікування та виділення 
Leptospira kirschneri серогрупа Grippotyphosa 
серовар Grippotyphosa із сечею

ВАКЦИНА ДЛЯ ЩОРІЧНОЇ 
РЕВАКЦИНАЦІЇ СОБАК



СХЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ 

ЯК ВКЛЮЧИТИ ВАКЦИНУ БІОКАН НОВЕЛ PUPPY 
ДО СХЕМ ВАКЦИНАЦІЇ

Вакцина БІОКАН Новел Puppy містить  вірус CPV 2b. На додаток до живий
вмісту  віруси характеризуються , що високих титрів низьким пасажем
гарантує високу імуногенність та подолання залишкових материнських 
антитіл.

7–8-й тиждень   

10–11-й тиждень

13-15-й тиждень

НАЙПОШИРЕНІША СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ ЦУЦЕНЯТ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ВАКЦИНИ Біокан НОВЕЛ Puppy 
ЗА НОРМАЛЬНОЇ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

Puppy або



Зазначені схеми ми рекомендуємо в розплідниках, де звичайні схеми вакцинації є недостатньо 

ефективними з причин непередбачувано поширюваних захворювань вже в ранньому віці цуценят, і 

часто пов'язаним із цим важким станом здоров'я і низькою вгодованістю цуценят, а також у разі 

невідомого стану вакцинації сук і рівня захищеності цуценят материнськими антитілами.

У таких випадках може допомогти тільки рання і регулярна вакцинація з найменшого 

можливого віку цуценят.

Схему ми також рекомендуємо для порід із підвищеною чутливістю до собачого парвовірусу 

(ротвейлер, доберман, німецька вівчарка, пінчер).

6-й тиждень  

8-9-й тиждень

11-13-й тиждень

14-16-й тиждень

ВАКЦИНУ Біокан НОВЕЛ Puppy ми РЕКОМЕНДУЄМО:

 для застосування цуценятам в ранньому віці від шести тижнів

 навіть за очікуваної високої захищеності цуценят материнськими антитілами 
вакцинованої матері

 у разі виникнення парвовірозу та чумки в місці розведення 

Вміст двох антигенів у вакцині Біокан НОВЕЛ Puppy знижує навантаження 

на організм цуценяти в молодому віці шести тижнів, яке пов'язане 

із введенням кількох антигенів. Це гарантує відмінну відповідь 

антитіл у цуценят раннього віку. 

СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ ЦУЦЕНЯТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВАКЦИНИ 
Біокан НОВЕЛ Puppy ЗА НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕПІЗООТИЧНОЇ 
СИТУАЦІЇ (CPV 2, CDV), А ТАКОЖ ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ 
НЕВАКЦИНОВАНИХ МАТЕРІВ

Puppy
Puppy



РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ 
ВАКЦИНОЮ БІОКАН НОВЕЛ - З АКЦЕНТОМ 
НА ДОСЯГНЕННІ РІВНЯ АНТИТІЛ ПРОТИ 
СКАЗУ ПОНАД 0,5 МО/мл У 100 % 
У ВАКЦИНОВАНИХ СОБАК

7-9-й тиждень

10-12-й тиждень 

13-16-й тиждень

вакцинація започатковується в ранньому 
віці цуценят, коли добре імунізує цуценят 
з низьким рівнем материнських антитіл 
здебільшого вже після першої вакцинації. 

Припиняється після 13-го тижня життя 
цуценят, що забезпечує належну відповідь 
антитіл навіть у цуценят із вкрай високим 
рівнем материнських антитіл, які часто 
негативно діють на ранню вакцинацію. 

Таким чином, вакциновані цуценята не 
мають жодних проблем у разі подорожей 
у країни, де вимагають захисного рівня 
антитіл проти сказу понад 0,5 МО/мл. Ми 
рекомендуємо цю схему навіть у країнах із 
високим інфекційним тиском сказу й 
поганим станом здоров'я і вгодованості 
цуценят (поганий стан здоров'я і 
вгодованості цуценят негативно впливає 
на результати вакцинації, і для належної 
захищеності потрібно більше вакцинацій). 

Актуальні результати досліджень
Довгострокові результати лабораторій, що досліджують антитіла проти сказу в цуценят, показали, 
що майже 10% цуценят після одного введення не можуть продукувати антитіла проти сказу на рівні 
понад 0,5 МО/мл. Це може становити проблему у разі подорожей до країн, які вимагають перед 
в'їздом документального підтвердження достатнього рівня антитіл проти сказу, а саме понад 
0,5 МО/мл.  

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ 
З АКЦЕНТОМ НА ВИСОКОМУ РІВНІ АНТИТІЛ 
ПРОТИ СКАЗУ В РАННЬОМУ ВІЦІ

6-й тиждень

8-9-й тиждень

12-13-й тиждень

 Приблизно через десять днів після другої 
вакцинації рівень антитіл проти сказу 
становить понад 0,5 МО/мл. Цуценят 
можна вивозити за кордон у ранньому 
віці. Після експорту цуценят бажано 
зробити додаткові щеплення в період 
після тринадцятого тижня життя цуценяти. 
Ця вакцинація забезпечує цілковиту 
захищеність цуценят. 

СПЕЦІАЛЬНІ СХЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ

СКАЗ



СПЕЦІАЛЬНІ СХЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ

МОДИФІКАЦІЯ СХЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ 
ЗА НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕПІЗООТИЧНОЇ 
СИТУАЦІЇ З ПОГЛЯДУ ЛЕПТОСПІРОЗУ

6-й тиждень

9-10-й тиждень

12-14-й тиждень

15-17-й тиждень

Зазначену схему рекомендовано для собак 
в осередку підвищеної захворюваності 
на лептоспіроз для профілактики клінічного 
захворювання та зменшення екскреції 
бактерій у вакцинованих собак із сечею. 
Схему рекомендовано в осередках 
поширення лептоспірозу також для зниження 
ризику зараження людей лептоспірами через 
забруднену сечу інфікованих собак.

СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ ЦУЦЕНЯТ ВІД РЕГУЛЯРНО 
ВАКЦИНОВАНИХ СУК З ОЧІКУВАНИМ 
ВИСОКИМ РІВНЕМ МАТЕРИНСЬКИХ 
АНТИТІЛ ПРОТИ ЛЕПТОСПІРОЗУ.

8-9-й тиждень  

11-13-й тиждень  

14-16-й тиждень

ЛЕПТОСПІРОЗ



ВАКЦИНИ БІОКАН НОВЕЛ МАЮТЬ У ЛИСТКУ-ВКЛАДЦІ ДОПОВНЕНУ 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТРИРІЧНИЙ ІМУНІТЕТ ПРОТИ ПАРВОВІРУСУ, 
ЧУМКИ, ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ, ГЕПАТИТУ ТА СКАЗУ. 
ОТЖЕ, МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ ТАКИЙ ГРАФІК РЕВАКЦИНАЦІЇ:

Перша ревакцинація - 12 місяців після основної вакцинації

Друга ревакцинація - 12 місяців після першої вакцинації

Третя ревакцинація - 12 місяців після другої ревакцинації

СХЕМА РЕВАКЦИНАЦІЇ

РЕВАКЦИНАЦІЯ

Перша ревакцинація - 12 місяців після основної вакцинації

РЕВАКЦИНАЦІЯ ВАГІТНИХ СУК

ЦЯ СХЕМА РЕВАКЦИНАЦІЇ ПОВТОРЮЄТЬСЯ КОЖНІ ТРИ РОКИ ЖИТТЯ СОБАКИ

У СУК РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЩОРІЧНА РЕВАКЦИНАЦІЯ ВАКЦИНОЮ БІОКАН НОВЕЛ DHPPi/L4R 
ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ КОЛОСТРАЛЬНИХ АНТИТІЛ 

І ЗАХИЩЕНОСТІ ЦУЦЕНЯТ ДО СТАРШОГО ВІКУ.

СХЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ 



Ваші запитання – наші відповіді

До вакцини БІОКАН Новел у мене неоднозначне ставлення, тому що 
трирічний інтервал вакцинації позбавляє мене клієнтів. Можна схему 
вакцинації налаштувати так, щоб мене клієнти відвідували щороку?

Трирічний імунітет стосується тільки антигенів парвовірусу CPV, чумки 
CDV, аденовірусу CAV і сказу R, і це після завершення основної схеми 
вакцинації. Упродовж цього періоду необхідно ревакцинувати проти 
лептоспірозу та парагрипу у щорічних інтервалах, це означає, що Вас 
клієнти мають відвідувати щорічно навіть у разі користування всіма 
перевагами вакцини БІОКАН Новел. 

Я регулярно вакциную Biocan DHPPi / LR і хотів би перейти на вакцину 
БІОКАН Новел DHPPi / L4R. Як мені чинити? 

Перехід простий. Для переходу у разі щорічних ревакцинацій можете використовувати БІОКАН Новел DHPPi/L4R 
замість Biocan DHPPi/LR. Потім через 3-4 тижні (причиною є ревакцинація проти четвертого серовару лептоспір - 
Leptospira bra�slava) застосуйте БІОКАН Новел Pi/L4. Далі, вже для щорічної ревакцинації, використовуйте 
БІОКАН Новел згідно з рекомендованими схемами ревакцинації (тобто БІОКАН Новел DHPPi/L4R або БІОКАН 
Новел Pi/L4).

Чи можна комбінувати вакцини з попередньої серії Biocan з новою серією БІОКАН Новел?

Згідно з медичними показаннями вакцину Biocan M Plus можна використовувати для одночасної вакцинації з 
серією БІОКАН Новел вже з 2-го місяця життя цуценяти, вакцини Borrelym 3, Biocan B і Biocan T для одночасної 
вакцинації знову ж таки з серією БІОКАН Новел з 3-місячного віку цуценяти. Утім, доцільніше вакцинувати 
цуценят тільки після завершення основної вакцинації, таким чином, від 4-5 місяців. 

Який ризик виникнення побічних реакцій після застосування вакцин серії БІОКАН Новел? Я боюся 
використовувати БІОКАН Новел з огляду на вміст чотирьох серотипів лептоспір, які є найчастішою причиною 
небажаних поствакцинальних реакцій.

Це правда, що звичайною причиною виникнення реакцій після вакцинації собак, як правило, буває 
лептоспірозний компонент вакцини. У вакцині БІОКАН Новел лептоспіри, утім, неодноразово фільтруються й 
очищаються так, щоб у результаті вміст білків, що використовуються під час культивування лептоспір, мав дуже 
низьку концентрацію. Завдяки цим заходам побічні реакції зведено до мінімуму. Загалом найпоширенішу 
статистику побічних реакцій після вакцинації відзначено для невеликих порід вагою до 10 кг. З цих причин, якщо у 
вас є побоювання, ми рекомендуємо Вам вакцинувати лептоспірозним складником тварин середніх, великих і 
гігантських порід від 8-тижневого віку, а маленьких порід від 12 тижнів життя. 

АТ "Біовета" (BIOVETA, a. s.),
Вул. Коменского, 212
683 23 м. Івановіце на Гане
Чеська Республіка

ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

Технологія виробництва Біокан НОВЕЛ



РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВАКЦИНИ БІОКАН НОВЕЛ 
ПРОТИ ТРЬОХ АКТУАЛЬНИХ ШТАМІВ 
ПАРВОВІРУСУ ТИПІВ CPV - 2a, CPV - 2b 
та CPV - 2c. 

Цуценятам у шеститижневому віці без материнських 

антитіл було введено одну вакцинну дозу БІОКАН 

Новел проти парвовірусу. За 14 днів цуценят було 

ороназально інфіковано під час порівняльного 

дослідження відповідно до умов, встановлених 

Європейською фармакопеєю, вірулентними штамами 

парвовірусу собак CPV-2a, CPV-2b та CPV-2c.

через 14 днів після вакцинації

Рівень антитіл проти CPV-2a

Рівень антитіл проти CPV-2b

Рівень антитіл проти CPV-2c

ВІРУСНЕЙТРАЛІЗАЦІЙНІ АНТИТІЛА ДОСЯГЛИ ПРОТЕКТИВНОГО 
РІВНЯ ВЖЕ ПІСЛЯ ОДНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВАКЦИНИ

захисний рівень

Метою дослідження було підтвердити, що 

парвовірусний компонент вакцини БІОКАН 

Новел надійно захищає від усіх актуально 

поширених штамів парвовірусу собак. 

день народження день вакцинації



ВІДМІННОСТІ В КЛІНІЧНИХ СИМПТОМАХ ПАРВОВІРОЗУ
у вакцинованих і невакцинованих собак після інфікування трьома актуальними штамами 
парвовірусу CPV-2a, CPV-2b та CPV-2c

Експериментальний тест 
штамом CPV-2a

Експериментальний тест 
штамом CPV-2b

Експериментальний тест 
штамом CPV-2c

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

100 %

0 %

вакциновані вакциновані 

0 %

100 %

Апатія, анорексія                 Відмова від руху                    Блювання, діарея               ЛейкопеніяКлінічні симптоми 

У щеплених цуценят після зараження штамами CPV - 2a, 
CPV - 2b a CPV - 2c не було зафіксовано жодних клінічних 

ознак парвовірозу. 

Було продемонстровано 100% 
захист цуценят від актуально 
поширених трьох штамів 
парвовірусу. 

невакциновані невакциновані 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

вакциновані невакциновані 



ВАКЦИНИ БІОКАН НОВЕЛ
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРОТИ 
ЧОТИРЬОХ КЛЮЧОВИХ СЕРОВАРІВ 
ЛЕПТОСПІР

Що означає ефективний захист 
від лептоспірозу?

  ЗАПОБІГТИ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ 
з тяжкими клінічними симптомами аж до 
загибелі собак після зараження чотирма 
найпоширенішими сероварами лептоспір 

 ЗАПОБІГТИ НИРКОВІЙ ІНФЕКЦІЇ ТА 
ЛЕПТОСПІРУРІЇ
(виділення лептоспір із сечею) з метою 
перешкоджання тривалому виділенню 
високоінфекційних лептоспір із сечею до 
оточення зараженої особини (хворий собака 
є джерелом зараження людей і тварин 
у оточенні хворого собаки) 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТЕСТИ ПІДТВЕРДИЛИ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ ПРОТИ ЧОТИРЬОХ 
СЕРОВАРІВ ЛЕПТОСПІР 

L. canicola

L. icterohaemorhagiae

L. grippotyphosa

L. bra�slava

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

ВІДСОТОК ЦУЦЕНЯТ ІЗ ПОЗИТИВНИМ ВИДІЛЕННЯМ ЛЕПТОСПІР ІЗ СЕЧЕЮ 
в групах цуценят, вакцинованих і контрольних (невакцинованих) 

0 %

100 %

L. grippothyposaL. icterohaemorrhagiaeL. canicola L. bra�slava

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

вакциновані вакциновані вакциновані вакциновані невакциновані невакциновані невакциновані невакциновані 



ВІДСОТОК ЦУЦЕНЯТ ІЗ КЛІНІЧНИМИ СИМПТОМАМИ
в групах цуценят, вакцинованих і контрольних (невакцинованих)

Жодне з вакцинованих цуценят, заражених чотирма сероварами 
лептоспір, не виявило клінічних симптомів лептоспірозу і не виділяло 
лептоспіри з сечею. 

Експериментальні тести підтвердили ефективність 
вакцини БІОКАН Новел проти чотирьох 
сероварів лептоспір.

серія вакцин, призначена для

профілактики інфікування і клінічних 

симптомів, спричинених бактеріями

LEPTOSPIRA серовари BRATISLAVA, CANICOLA, 

GRIPPOTYPHOSA та ICTEROHAEMORRHAGIAE 

для запобігання виділення нижче 

перелічених бактерій з сечею 

LEPTOSPIRA серовар BRATISLAVA, CANICOLA, 

GRIPPOTYPHOSA та ICTEROHAEMORRHAGIAE

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

100 %

L. grippothyposaL. icterohaemorrhagiaeL. canicola L. bra�slava

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

вакциновані вакциновані вакциновані вакциновані невакциновані невакциновані невакциновані невакциновані 



ЗАХИЩАЄ ЦУЦЕНЯТ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ МАТЕРИНСЬКИХ АНТИТІЛ
Результати досліджень комбінованої вакцини, введеної шеститижневим цуценятам 
із високим рівнем материнських антитіл, підтвердили ефективність:
 для запобігання смертності та зменшення клінічних симптомів CAV-1
 для запобігання смертності та профілактики клінічних симптомів собачої чумки
 для запобігання смертності, профілактики клінічних симптомів, лейкопенії та 

виділення вірусу CPV

Експериментальний 
тест CPV-2

Експериментальний 
тест CDV

Експериментальний 
тест CAV-1

100 %

50 %

0 %

вакциновані вакциновані вакциновані 

0 %

100 %

Апатія, анорексія                 Блювання            Пронос                 Болючість черевної порожнини

Виділення з очей, кон'юнктивіт            Помутніння рогівки          М'язовий тремор          Смерть

Клінічні симптоми

невакциновані невакциновані невакциновані 

100 %

0 %

100 %

0 %

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАКЦИНИ ПРОТИ 
CPV-2, CDV І CAV-1 У ЦУЦЕНЯТ З ВИСОКИМ РІВНЕМ 
МАТЕРИНСЬКИХ АНТИТІЛ (MDA)

Для підтвердження достатньої захищеності цуценят з високим рівнем материнських антитіл проти 
CDV, CPV-2 і CAV-1 було виконано три дослідження, що засвідчили ефективність вакцини БІОКАН 
Новел DHPPi/L4R у цуценят, вакцинованих у віці шести тижнів і ревакцинованих на дев'ятому тижні 
життя. 

ДІАГРАМА ЗІСТАВЛЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ
у групі собак, вакцинованих і невакцинованих, після зараження собачим парвовірусом, вірусом 
чумки та вірусом інфекційного гепатиту

Influence of maternally-derived an�bodies in 6-week old dogs for the efficacy of a new vaccine to protect dogs against virulent challenge with canine distemper virus, adenovirus or 
parvovirus, Stephen Wilson, Elisabeth Siedek, Anne Thomas,Vickie King, Catrina S�rling, Edita Plevová, Jeremy Salt, Gordon Sture,Trials in Vaccinology, Volume 3, 2014, Pages 107–113

50 %

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



ВАКЦИНИ СЕРІЇ БІОКАН НОВЕЛ ЗАХИЩАЮТЬ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОКІВ

Графік, що показує динаміку антитіл після виконання основної вакцинації 
препаратом БІОКАН Новел
6 тижнів – первинна вакцинація DHPPi/L4
9 тижнів –вакцинація DHPPi/L4R

первинна 
вакцинація вакцинація 6 місяців 1-й рік 2-й рік 3-й рік
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ЗАХИЩАЄ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОКІВ

Результати показали, що рівень антитіл проти
 чумки
 парвовірозу
 інфекційного гепатиту
 інфекційного ларинготрахеїту
 сказу
не опустився протягом трьох років з моменту 
завершення базової вакцинації нижче захисного 
рівня антитіл.

віруснейтралізаційні антитіла проти:

чумки
парвовірозу
інф. гепатиту / ларинготрахеїту
сказу

чумка
парвовіроз
інф. гепатит / ларинготрахеїт
сказ

захисний рівень антитіл 

Протективність щодо 
цих антигенів 
перевірено через 
три роки після 
основної 
вакцинації 
шляхом 
експериментального 
тесту (інфікування 
вірулентними 
вірусами) із 
задовільним 
результатом. 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТИТРИ ЕФЕКТИВНИХ 
РІВНІВ АНТИТІЛ ДЛЯ 
ДОПОВНЕННЯ ЗНАЧЕНЬ 
У ГРАФІКУ:
ПАРВОВІРОЗ 1:80 HI 
(гемаглютинаційно-інгібіційний 
тест на антитіла)
ГЕПАТИТ 1:8 SN (сироватково-
нейтралізаційний тест на 
антитіла) 
ЧУМКА СОБАК 1:32 SN 
(сироватково-нейтраліза-
ційний тест на антитіла) 
СКАЗ МO/мл



Вакцини забезпечені захисними 
елементами, пластиковими 

фліп-офф ковпачками 

ЛЕГКИЙ І ЗРУЧНИЙ ЗАПИС ДАНИХ 
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Етикетки легко знімаються для 
наклеювання до посвідчень 

про вакцинацію 

Яскравий графічний дизайн етикеток 
для простоти огляду виконаних 

вакцинацій 

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ



СЕРІЯ ВАКЦИН 
ДЛЯ СОБАК  

Комбінована вакцина проти CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, 
CPiV і чотирьох сероварів лептоспір та сказу

Комбінована вакцина проти CPV, CDV, CAV - 1, 
CAV - 2 та CpiV

Комбінована вакцина проти чотирьох сероварів 
лептоспір та собачого парагрипу

Комбінована вакцина проти CPV, CDV, CAV - 1, 
CAV - 2, CPiV і чотирьох сероварів лептоспір. 

пакування 10 × 1 доза

пакування 10 × 1 доза

пакування 10 × 1 доза

пакування 10 × 1 доза

Puppy
Комбінована вакцина для захисту цуценят 
проти CPV 2 і CDV 

пакування 10 × 1 доза

NOVINK
A

Виробник и власник реєстраційного 
посвідчення та виробник:

Bioveta, a. s.
Вул. Коменского, 212,
м. Iвановiце на Гане,
Чеська Республіка

www.bioveta.cz

Представник виробника в Україні

ТОВ «Біовета Україна»
Bioveta Ukraine
Представництво Bioveta, a. s.  в Україні
03110, м. Київ, вул. Олександра 
Пироговського, 19/4, 2-й поверх, офіс 86-88
Тел.: +380 503 828 835
e-mail: neuzil.jiri@bioveta.cz

Ексклюзивний дистриб'ютор 

«Евровет»
03151, м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 26а, а/с 44
Тел./факс: (044) 246-20-05
Тел.: (044) 246-20-10, (044) 229-77-55
e-mail: td_bu@i.com.ua
www.еurovet.com.ua


