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Intet stik
uden tjek!
Før vi vaccinerer, vil din hund altid
få et grundigt sundhedstjek. Det gør
vi for at sikre, at din hund er rask.
Er din hund syg, kan det være farligt
at vaccinere. Dernæst får den ikke den
optimale beskyttelse af vaccinen, hvis
kroppen er i gang med at bekæmpe
en infektion. Sundhedstjekket gør
det samtidig muligt at spotte og
forebygge andre sygdomme.
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Pels og poter
beskytter ikke mod alt
5 gode grunde til vaccination

Hvorfor skal
du vaccinere
din hund?

Vidste du, at vi
kan vaccinere
mod borreliose?

Når du vaccinerer din hund, giver du den bedste beskyttelse mod
sygdomme. Med andre ord giver du tryghed til både dig og din hund.

Der findes mange forskellige sygdomme. Og mange forskellige vacciner.
Vi sammensætter en vaccinationspakke, der passer præcis til din hund.

Hunde er udsat for et stort smittepres fra infektioner. Smitten sker
enten via direkte kontakt med andre hunde eller indirekte kontakt
– fx når din hund snuser til efterladenskaber fra andre hunde, der er syge.

Der er stor forskel på, om din hund er hvalp, voksen eller drægtig tæve,
hvor den færdes, og hvilken status helbredet er i. Vores individuelle
strategi sikrer, at din hund bliver dækket optimalt – men uden at blive overvaccineret. Det er bl.a. derfor, vi siger, at vi leverer kvalitet til knurhårene.

5 gode

GRUNDE TIL VACCINATION

Her er et udpluk af de alvorlige sygdomme, som en vaccine kan beskytte
din hund imod:

HUNDESYGE
Aggressiv virussygdom, der angriber
centralnervesystemet. Kan resultere i
ændret psyke, opkast, diarré, kramper,
lammelse og med døden som følge.

2. Styrker immunforsvaret
3. Forlænger levealderen

LEPTOSPIROSE

4. Forbedrer livskvaliteten
5. Nedbringer udbredelsen af virus

Bakteriesygdom, der angriber nyrerne
i langsomt tempo. Med andre ord en
snigende dræber. Smitter mennesker.

Smitsom infektion med adenovirus,
der ødelægger leveren. Kræver
intensiv væskebehandling og eventuelt blodtransfusion og antibiotika.
For sen behandling er dødelig.
PARAINFLUENZA
(kennelhoste – P1)
Infektion med både bakterier og
vira, der generer hundens luftveje.

3 stik med 4 uger imellem.
1 stik ved 9 mdr. alderen.
Derefter 1 stik hvert 3. år.

2 stik med 4 uger imellem.
1 stik 1 år efter.
Derefter 1 stik årligt.

RABIES
Dødelig virussygdom, der især
angriber nervevæv. Kan også
ramme mennesker. Overføres via
spyt. Ifølge dansk lovgivning skal
hunde aflives, hvis de smittes med
rabies!

Start ca. 7 måneder
før afrejse.
Dækker op til 3 år.
Vaccinen er et lovkrav, hvis
du rejser uden for Danmark.

LEISHMANIOSE
3 stik med 4 uger imellem.
1 stik ved 9 mdr. alderen.
Derefter 1 stik hvert 3. år.

PARVOVIRUS
Akut og meget smitsom tarmbetændelse. Kræver intensiv væskebehandling og indlæggelse i
isolation.

1. Beskytter mod sygdomme

SMITSOM LEVERBETÆNDELSE
(Hepatitis)

3 stik med 4 uger imellem.
1 stik ved 9 mdr. alderen.
Derefter 1 stik hvert 3. år.

Alvorlig sygdom i Sydeuropa.
Smitter via en parasit, som
findes hos sandfluer. Giver bl.a.
kronisk nyresvigt, blodmangel
og ledbetændelse. Kræver akut
indlæggelse og behandling over
flere uger.
BORRELIOSE
Virussygdom, der smitter via flåter.
Kan i værste tilfælde medføre
nervebetændelse og menigitis.

3 stik med 4 uger imellem.
1 stik 1 år efter.
Derefter 1 stik årligt.

Start 10 uger før afrejse.
3 stik med 3 uger imellem.
Derefter 1 gang årligt.

2 stik med 3 uger imellem.
Derefter 1 gang årligt –
helst januar og februar, så
din hunds immunforsvar er
optimalt, når forår og flåter
kommer.

