Seznam vakcín proti vzteklině schválených v České republice k 30. 4. 2017
Název
BIOCAN
DHPPi + LR

BIOCAN LR

Držitel
Země
Léková forma rozhodnutí o
Indikace
Cílový druh
držitele
registraci
lyofilizát pro
BIOVETA,
CZ
K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční Psi.
přípravu
A.S.
hepatitidě, infekční laryngotracheitidě,
injekční
parvoviróze, parainfluenze, vzteklině a
suspenze s
nejčastěji se vyskytujícím sérovarům
rozpouštědlem
leptospir (Leptospira icterohaemorrhagiae,
Leptospira canicola. Leptospira
grippotyphosa) od 12. týdne stáří.
injekční
suspenze

BIOVETA,
A.S.

CZ

K aktivní imunizaci psů proti vzteklině a
sérovarům leptospir obsaženým ve vakcíně.

Revakcinace

Každoroční revakcinace

Psi.
Každoroční revakcinace

Název
Biocan Novel
DHPPi/L4R

BIOCAN R

Držitel
Země
Léková forma rozhodnutí o
Indikace
Cílový druh
držitele
registraci
lyofilizát a
BIOVETA,
CZ
Aktivní imunizace psů od 8-9 týdnů věku.
Psi.
rozpouštědlo A.S.
-k prevenci mortality a klinických příznaků
pro injekční
způsobených virem psinky
suspenzi
-k prevenci mortality a klinických příznaků
způsobených psím adenovirem typu 1
-k prevenci klinických příznaků a snížení
vylučování psího adenoviru typu 2
-k prevenci klinických příznaků, leukopenie a
vylučování psího parvoviru
-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční
výtok) a snížení vylučování viru psí
parainfluenzy
-k prevenci klinických příznaků, infekce a
vylučování L. interrogans sérová skupina
Australis sérovar Bratislava močí
-k prevenci klinických příznaků a vylučování
močí a snížení infekce způsobené
L. interrogans sérová skupina Canicola
sérovar Canicola a L. interrogans sérová
skupina Icterohaemorrhagiae sérovar
Icterohaemorrhagiae
-k prevenci klinických příznaků, snížení
infekce a vylučování L. kirschneri sérová
skupina Grippotyphosa sérovar
Grippotyphosa močí
-k prevenci mortality, klinických příznaků a
infekce způsobené virem vztekliny
injekční
suspenze

BIOVETA,
A.S.

CZ

Revakcinace

Jedna dávka přípravku Biocan
Novel DHPPi/L4R se podává každé
3 roky.
U parainfluenzy a leptospirových
složek se požaduje každoroční
revakcinace, proto lze každý rok dle
potřeby použít jednu dávku
kompatibilní vakcíny Biocan Novel
Pi/L4.

K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti Psi, kočky,
vzteklině.
kožešinová
První revakcinace po roce
zvířata, skot,
další revakcinace každé 2 roky
koně, ovce,
kozy, prasata. (nebo v závislosti na lokální legislativě)

Držitel
Země
Léková forma rozhodnutí o
Indikace
Cílový druh
držitele
registraci
BIOFEL PCHR injekční
BIOVETA,
CZ
K aktivní imunizaci proti panleukopenii,
Kočky.
emulze
A.S.
herpesvirové a calicivirové infekci a vzteklině
koček.
Název

CANIGEN
DHA2PPi/LR

CANVAC
DHPPiL+R

CANVAC R

EURICAN
DAPPi2-LR

lyofilizát pro
VIRBAC S.A. F
přípravu
injekční
suspenze s
rozpouštědlem

Aktivní imunizace psů proti psince, infekční
hepatitidě, infekční laryngotracheitidě,
parvoviróze, leptospiróze, vzteklině a
respiračním onemocněním způsobených
virem parainfluenzy.

lyofilizát pro
DYNTEC
přípravu
s.r.o.
injekční
suspenze s
rozpouštědlem

CZ

K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční Psi.
hepatitidě, infekční laryngotracheitidě ,
parvoviróze, parainfluenze , třem typům
leptospir a vzteklině.

injekční
suspenze

CZ

DYNTEC
s.r.o.

lyofilizát pro
MERIAL SAS F
přípravu
injekční
suspenze s
rozpouštědlem

Vakcina je určena k aktivní imunizaci
kontinentálních masožravců, sudokopytníků a
lichokopytníků proti vzteklině. Jsou to
zejména psi, kočky, kožešinová zvířata, skot,
ovce, kozy, prasata a koně.

Revakcinace

Každoroční revakcinace

Psi.

Psi, kočky,
kožešinová
zvířata, skot,
ovce, kozy,
prasata a
koně.
Aktivní imunizace psů proti psince, hepatitidě, Psi.
parvoviróze, laryngotracheitidě,
parainfluenze, leptospiróze a vzteklině.

Každoroční revakcinace

Každoroční revakcinace

Každoroční revakcinace

Každoroční revakcinace

Název
NOBIVAC
RABIES

NOBIVAC RL

Držitel
Země
Léková forma rozhodnutí o
Indikace
držitele
registraci
injekční
Intervet
NL
K aktivní imunizaci zdravých psů, koček,
suspenze
International
skotu, ovcí, koz, lišek, fretek a koní proti
B.V.
vzteklině.

Cílový druh
Psi, kočky,
skot, ovce,
kozy, lišky,
fretky a koně.

injekční
suspenze

Intervet
NL
International
B.V.

Aktivní imunizace psů proti vzteklině a
leptospiróze způsobené L. interrogans
sérovary canicola a icterohaemorrhagiae.

Psi.

PUREVAX
Rabies

injekční
suspenze

MERIAL

Aktivní imunizace koček ve věku 12 týdnů a
starších k prevenci mortality způsobené
infekcí virem vztekliny.

Kočky.

RABIGEN
MONO

injekční
suspenze

VIRBAC S.A. F

RABISIN

injekční
suspenze

MERIAL SAS F

F

Revakcinace

Psi kočky: revakcinace každé 3 roky
Skot, koně: revakcinace každé 2
roky
Fretky, ovce, kozy, lišky: každoroční
revakcinace
(nebo v závislosti na lokální legislativě)

Revakcinovat proti vzteklině
vakcínami řady Nobivac lze po třech
letech.
Revakcinace: 1 rok po
primovakcinaci, potom v intervalu
až 3 roky.

Aktivní imunizace psů a koček proti vzteklině. Psi a kočky.
Každoroční revakcinace
Aktivní imunizace zvířat proti vzteklině.

Psi, kočky,
lasicovití,
koně, skot,
ovce.

Psi,kočky: revakcinace 1 rok po
primární vakcinaci. Poté v
intervalech až 3 roky.
(nebo v závislosti na lokální legislativě)
Koně: každoroční revakcinace
Skot, ovce: každoroční revakcinace

Název
Versiguard
Rabies

Držitel
Země
Léková forma rozhodnutí o
Indikace
držitele
registraci
injekční
Zoetis Česká CZ
Pro aktivní imunizaci psů, koček, skotu,
suspenze
republika,
prasat, ovcí, koz, koní a fretek (12 týdnů a
s.r.o.,
starších) pro prevenci infekce a mortality
způsobené virem vztekliny.

Cílový druh

Revakcinace

Psi, kočky,
skot, prasata, Psi: Jedna dávka Versiguard Rabies
ovce, kozy,
každé 3 roky.
koně a fre tky.
Kočky, skot, prasata, ovce, kozy,
koně a fretky:
Zvířata by měla být revakcinována
jednou dávkou vakcíny 1 rok po
primární vakcinaci.
Po první revakcinaci (podané 1 rok
po primární vakcinaci) by měla být
zvířata revakcinována každé 2 roky
jednou dávkou vakcíny.

Název
Versican Plus
DHPPi/L4R

Držitel
Země
Léková forma rozhodnutí o
Indikace
Cílový druh
držitele
registraci
lyofilizát a
Zoetis
BELGIE Aktivní imunizace psů od 8-9 týdnů věku:
Psi.
rozpouštědlo Belgium SA
-k prevenci mortality a klinických příznaků
pro injekční
způsobených virem psinky,
suspenzi
-k prevenci mortality a klinických příznaků
způsobených psím adenovirem typu 1,
-k prevenci klinických příznaků a snížení
vylučování psího adenoviru typu 2,
-k prevenci mortality a klinických příznaků,
leukopenie a snížení vylučování psího
parvoviru
-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční
výtok) a snížení vylučování viru psí
parainfluenzy,
-k prevenci klinických příznaků, infekce a
vylučování L. interrogans sérová skupina
Australis sérovar Bratislava močí,
-k prevenci klinických příznaků, vylučování
močí a ke snížení infekce způsobené L.
interrogans sérová skupina Canicola sérovar
Canicola a L. interrogans sérová skupina
Icterohaemorrhagiae sérovar
Icterohaemorrhagiae,
-k prevenci klinických příznaků a ke snížení
infekce a vylučování L interrogans sérová
skupina Grippotyphosa sérovar
Grippotyphosa močí a
-k prevenci mortality, klinických příznaků a
infekce způsobené virem vztekliny.

Revakcinace

Jedna dávka vakcíny Versican Plus
DHPPi/L4R každé 3 roky.
Pro parainfluenzu a Leptospirové
složky je nutná revakcinace každý
rok. V tomto případě tedy může být
podle potřeby použita 1 dávka
kompatibilní vakcíny Versican Plus
Pi/L4 jednou ročně.

Název
Versican Plus
Pi/L4R

Držitel
Země
Léková forma rozhodnutí o
Indikace
Cílový druh
držitele
registraci
lyofilizát a
Zoetis
BELGIE Aktivní imunizace psů od 8-9 týdne věku:
Psi.
rozpouštědlo Belgium SA
-k prevenci klinických příznaků (nosní a oční
pro injekční
výtok) a snížení vylučování viru psí
suspenzi
parainfluenzy,
-k prevenci klinických příznaků, infekce a
vylučování L. interrogans sérová skupina
Australis sérovar Bratislava močí,
-k prevenci klinických příznaků, vylučování
močí a ke snížení infekce způsobené L.
interrogans sérová skupina Canicola sérovar
Canicola a L. interrogans sérová skupina
Icterohaemorrhagiae sérovar
Icterohaemorrhagiae,
-k prevenci klinických příznaků a ke snížení
infekce a vylučování L interrogans sérová
skupina Grippotyphosa sérovar
Grippotyphosa močí a
-prevence mortality, klinických příznaků a
infekce virem vztekliny

Revakcinace

Jedna dávka vakcíny Versican Plus
Pi/L4R každé 3 roky.
Pro parainfluenzu a Leptospirové
složky je nutná revakcinace každý
rok. V tomto případě tedy může být
podle potřeby použita 1 dávka
kompatibilní vakcíny Versican Plus
Pi/L4 jednou ročně.

