
PRIMODOG 
 
Жива ваксина срещу парвовироза при кучета 

 
Състав: 
Всяка доза от ваксината съдържа: 

Атенуиран кучешки парвовирус, най-малко.......................................................105,5 CCID50 

Тиомерсал, не повече от …………………...........................................................................0,1 мг 

Пълнител до..………………………….......................................................................................1 мл 

 
Фармацевтична форма:  
Инжективна суспензия 

 
Показания:  
Активна имунизация на кучета срещу парвовироза 
 
Противопоказания:  
Да не се прилага венозно 

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

При такива случай се прилага симптоматична терапия. 

 
Предпазни мерки:  
Да се ваксинират само здрави животни, правилно обезпаразитени най-малко 10 дни преди 

ваксинацията. 

Съдържанието на флакона да се разклати добре преди използване 

Да се спазват обичайните асептични процедури 

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

дезинфектантини средства 

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

 
Взаимодействия:  
Не са известни 

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

 
Първични ваксинации 
Трикратно инжектиране 

В среда с повишен риск: Двукратно инжектиране с PRIMODOG - след 6 седмична възраст и две 

седмици по-късно. 

В останалите случай: Първото инжектиране след 6 седмична възраст с PRIMODOG, а второто 

инжектиране 2-3 седмици по-късно с традиционна моновалентна или комбинирана 

парвовирусна ваксина. Трето инжектиране се прави след 12 седмична възраст с традиционна 

моновалентна или комбинирана порвовирусна ваксина.   

 
Реваксинации 
Първа реваксинация: една година след първичните ваксинаций с традиционна моновалентна 

или комбинирана порвовирусна ваксина. Следващи реваксинаций: всяка година с 

традиционна моновалентна или комбинирана порвовирусна ваксина.   

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

от нормалната дози. 

 



Предпазни мерки за прицелните животни: 
Няма 

 
Несъвместимост:  
Не е известна 

 
Срок на годност:  
36 месеца 

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

 
Специални мерки при унищожаване: 
Неизползаните количества от ваксината да се унищожат. 

Да се спазва действащото законодателство. 

 
Сертификат за регистрация: № А 1192 

Производител: Merial, 17, rue Bourgelat 69002 Lion – France 
 
Само за ветеринарномедицинска употреба 
 
 

 

 
 


