SMERNICE ZA CEPLJENJE PSOV
PASJA KUGA
PARVOVIROZA
ADENOVIRUSNI HEPATITIS

NUJNO
CEPLJENJE
1. CEPLJENJE

mladič < 16 tednov

psi > 16 tednov

pri 8 tednih

enkratno začetno cepljenje

po 4 tednih
pri vsaj 16 tednih

PONOVITEV CEPLJENJA
po 6–12 mesecih

nato NE POGOSTEJE kot vsake 3 leta
ali preverjanje protiteles

STEKLINA
1. CEPLJENJE
med 12 in 16 tedni starosti

PO ZAKONU
OBVEZNO
CEPLJENJE**

PONOVITEV CEPLJENJA
drugo in tretje cepljenje v razmakih do 12 mesecev
od predhodnega cepljenja*

nato po navodilih proizvajalca

* Če drugo, tretje ali nadaljnje cepljenje ni izvedeno v rokih, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo (primarno) cepljenje.
Dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu.
** Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 98/13 in 81/16)

PRIPOROČLJIVO
CEPLJENJE

LEPTOSPIROZA
1. CEPLJENJE

glede na
življenjski slog
psa

po 8 tednih starosti
ne glede na starost psa
ali kadar zgodovina cepljenja ni znana ali popolna
dva zaporedna odmerka
v razmiku 2–4 tedne
PONOVITEV CEPLJENJA
po 12 mesecih
nato vsakih 12 mesecev

* Antigenska različica bakterije leptospire

POMEMBNO JE VEDETI
Cepljenje ponovimo vedno
z istimi serovari*
Če uporabimo cepivo z drugimi serovari,
moramo psa ponovno cepiti 2x zapored
z novimi serovari ne glede na starost živali.
Za imunost morata biti vedno dva začetna
zaporedna odmerka z istimi serovari –
ni navzkrižne zaščite pred
različnimi serovari
leptospire.

LEPTOSPIROZA
zamujeno cepljenje

Če je od prvega cepljenja minilo
več kot 6 tednov, se svetuje ponovno
dvakratno cepljenje v razmiku
2 do 4 tedne.

Če je od ponovitvenega cepljenja
minilo več kot 12 mesecev, presodi
veterinar, ali bo psa cepil enkrat
ali dvakrat v razmiku 2 do 4 tedne
glede na življenjske okoliščine psa.

Podrobneje

bit.ly/WSAVAvacc

WSAVA

bit.ly/AAHAvacc

AAHA
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