
EURICAN DHPPi-LR 
 

Аджувантна ваксина срещу гана, аденовироза, парвовироза, параинфлуенца тип 2 

респираторни инфекции, лептоспирози (leptospira canicola и leptospira 

icterohaemorrhagiae) и бяс при кучета. 

 
Състав: 
Всяка доза от ваксината съдържа: 

Лиофилизирана пелета 

Атенуиран вирус на ганата, най-малко..................................................104,0 CCID50 

Атенуиран кучешки аденовирус (CAV2), най-малко...........................102,5 CCID50 

Атенуиран кучешки парвовирус, най-малко.........................................104,9 CCID50 

Атенуиран параинфлуенца тип 2 вирус, най-малко..............................104,7 CCID50 

Пълнител q.s.…….........................……...............................................................1 

доза 

Разтворител 

Инактивирана leptospira canicola                              q.s.за протекция според  

Инактивирана leptospira icterohaemorrhagiae          Европейската Фармакопеа 

Гликопротеини на вируса на беса......................................................................≥ 1 

IU 

Алуминиев хидроксид (Al+++)...........................................................................0,6 

мг 

Тиомерсал..........................................................................................................≤ 

0,1 мг 

Пълнител 

q.s............................................................................................................1 мл 

 
Фармацевтична форма:  
Лиофилизирана пелета и разтворител за инжективна суспензия 

 
Прицелни животни:  
Кучета 

 
Показания: Активна имунизация на кучета срещу парвовироза, аденовироза, 
парвовироза, параинфлуеца тип 2 респираторни инфекции, лептоспирози (leptospira 

canicola и leptospira icterohaemorrhagiae) и бяс при кучета. 

 
Противопоказания:  
Няма 

 
Странични ефекти:  
Като изключение след ваксинация маже да се наблюдават реакций на 

свръхчувствителност. При такива случай се прилага симптоматична терапия. 

 
Предпазни мерки:  
Ваксината да се приготви чрез разтваряне на лиофилизираната пелета със  

разтворителя 
Да се ваксинират само здрави животни, правилно обезпаразитени най-малко 10 дни 

преди ваксинацията. 

За инжективни цели да се използват стерилни и свободни от антисептични и/или 

дезинфекционни материали средства 

 
Употреба по време на бременност и лактация:  
Ваксината е безопасна за бременни и кърмещи животни. 

 
Взаимодействия:  
Не са известни 



 
Приложение  и дозировка 
Подкожно инжектиране на доза от 1мл според следната ваксинална схема: 

Първични ваксинации 

Еднократно инжектиране на Eurican DHPPi-LR след 3 месечна възраст. 

Еднократно инжектиране на Eurican DHPPi-L един месец преди или след инжектиране 

на Eurican DHPPi-LR. 

Реваксинации: Всяка година.  

За лептоспирози, при висок риск от заболяване – годишни двукратни ваксинации. 

 
Предозиране: 
Не са наблюдавани странични ефекти при приложение на ваксината в няколко пъти 

по-високи от нормалната дози. 

 
Предпазни мерки за прицелните животни: 
Няма 

 
Карентен период:  
Няма 

 
Несъвместимост:  
Ваксината да не се смесва с други фармацевтични продукти 

 
Срок на годност:  
24 месеца 

Ваксината да се използва непосредствено след приготвяне. 

 
Съхранение:  
При температури между +2ºС и +8ºС, на защитени от светлина места.  

 
Специални мерки при унищожаване: 
Празните флакони и такива с неизползвани количества ваксина трябва да се 

подложат на дезинфекция преди изхвърляне. 

Неизползваните количества от ваксината да се унищожат. 

 


