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Intet stik
uden tjek!
Vi giver altid din kat et grundigt
sundhedstjek før vaccination.
Det gør vi for at sikre, at din kat
er rask. Er din kat 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 kat?

Vidste du, at vi
kan vaccinere
mod leukæmi?

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

Der findes mange forskellige sygdomme. Og mange forskellige vacciner.
Vi sammensætter en vaccinationspakke, der passer præcis til din kat.
Trygt og individuelt. Det er bl.a. derfor, vi siger, at vi leverer kvalitet til
knurhårene!

Katte er udsat for et stort smittepres via luften (virus) og kontakt med
andre katte (bidsår ved leg, parring og slåskampe).
Huskatten, der kommer udenfor i forskellig udstrækning, er i risiko. Indekatten, der nyder livet i vindueskarmen, men som måske en dag fristes af
et åbent vindue, er i risiko. Og staldkatten selvfølgelig også.

5 gode

GRUNDE TIL VACCINATION

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

KATTEINFLUENZA
En samlet betegnelse for meget smitsomme virussygdomme og
infektioner i de øvre luftveje. Smitter via luften og direkte kontakt.
Er din kat først smittet med en eller anden form for katteinfluenza,
kan det ofte udløse andre infektioner og forværre sygdommen.
De to største årsager til katteinfluenza er smitte med FVR eller
FCV. Se her:
FELINE VIRAL RHINOTRACHEITIS
(FVR)
Bliver udløst af herpesvirus (FHV).
Smitsom infektion i øjne, næse og
mund, som kan forårsage betændelse,
feber, manglende appetit og i værste
fald nedbryde knoglevæv i næsen.

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

KATTESYGE
(FPV - Feline Panleukopenia Virus)
Aggressiv virussygdom, der angriber
mave og tarm og resulterer i hurtig død.
Smitter både via direkte og indirekte
kontakt. Det betyder, at du kan bære
smitten hjem på dit tøj, hvis du har
besøgt smittede katte. Det er en hårdfør
virus, som kan overleve selv efter lang
0tid i møbler, tøj og lignende.

2 stik med
4 uger imellem.
1 stik 1 år efter.
Derefter 1 stik
hvert 3. år.

FELINE CALICI VIRUS (FCV)
Rammer de øvre luftveje og kattens
mund via sår, som volder stor smerte.
Kan i nogle tilfælde udvikle sig til en
kronisk mundhulelidelse og forårsage
halthed, blødninger og akut død.

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

1. Beskytter mod sygdomme
2. Styrker immunforsvaret
3. Forlænger levealderen
4. Forbedrer livskvaliteten
5. Nedbringer udbredelsen af katteleukæmi

KATTELEUKÆMI (FeLV)
Virussygdom som ødelægger de hvide
blodlegemer. Bliver din kat smittet med
denne sygdom, er der ingen behandling.
Den smitter voldsomt til andre katte
– primært via bid og parring. Er din kat
smittet med katteleukæmi anbefaler vi
aflivning.

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

Tip!

Ønsker du, at din kat skal være beskyttet mod
alle disse sygdomme? Så skal du vaccinere din
kat løbende hele livet – ikke kun som killing!

