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Уважаеми колежки, уважаеми колеги,

Имам честта да Ви представя нова поредица 
ваксини предназначени за кучета, която 
е благодарение на централната регистрация 
успешно регистрирана вече в тринадесет 
страни на Европейския съюз.

Ваксините бяха разработени съгласно най 
новите методи използвани при 
производство на ваксини и с помощта на най 
модерните технологии. 

Уверен съм, че поредицата ваксини Биокан 
НОВЕЛ ще Ви удовлетвори не само заради 
своя спектър от антигени, което осигурява 
разнообразие във ваксинационната 
програма, но Вие сигурно ще оцените новия 
безопасен елемент, пластмасови капачки от 
типа флип-оф (flip-off)

Въвеждане на новата поредица от ваксини 
ще съпровождат интересни маркетингови 
мероприятия и образователни семинари.

За всички мероприятия свързани с въвеждане 
на продукта на пазара ще Ви информираме.

Инж. Либор Битнер, к.б.н.
директор на фирмата 

председател на управителния съвет



АКТУАЛЕН ЩАМ CPV - 2b
 Ваксините съдържат актуален силно имуногенен вирус CPV - 2b.
 Ваксините съдържащи този щам предпазват срещу щамовете CPV - 2a, CPV - 2b a CPV - 

2c. 

ЧЕТИРИ СЕРОЛОГИЧНИ ГРУПИ НА ЛЕПТОСПИРОЗАТА
 Ваксините съдържат четири свърх патогенни и най разпространени серотипове на 

L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa и L. bra�slava. 
 Защитата срещу лептоспирозата започва четири седмици след основната ваксинация. 

СИЛНО ИМУНОГЕНЕН ЩАМ НА ГАНА
 Щамът CDV представлява силно имуногенен щам, който е сроден със щама 

Ондерстепорт (Onderstepoort), който е най използван щам на гана по кучета и осигурява 
идеален антигенен отговор. 

ЕФИКАСЕН ВИРУС НА БЕСА
 Защитата срещу бяс започва две седмици след единствена инжекция направена след 

дванадесетседмичната възраст.
 Комбинираната ваксина съдържаща и бяс може да се прилага при кученцата вече след 

шестседмичната възраст. В този случай обаче е необходимо животните да се 
реваксинират.

НАСТЪПВАНЕ НА ИМУНИТЕТА 
 Имунитета срещу CDV, CPV, CAV-1 a CAV-2 настъпва при серологично негативните 

животни три седмици след една апликация. 

ТРИГОДИШЕН ИМУНИТЕТ*
 Продължителност на имунитета срещу CPV, CDV, CAV и срещу бяс за тригодишен 

период беше потвърден с помощта на провокиращи тестове с вирулентен вирус.
*През 2015 г. информацията за тригодишен имунитет ще бъде допълнена и в листовката за

 употреба.

БЕЗ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
 Причинители на лептоспирозата са повторно филтрирани и пречиствани така, че 

окончателното съдържание на протеините използвани при култивирането на 
причинителите на лептоспирозата да стигне до ниски концентрации. Благодарение на 
това се минимализират възможните странични реакции.

НАЙ ИЗГОДНАТА ЦЕНА
между най добрите ваксини за кучета.

ВАКСИНАТА БЕШЕ УСПЕШНО ТЕСТУВАНА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ 
КЛИНИКИ ВЪВ ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 



Комбинирана ваксина срещу 
CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV 
и срещу четири серотипа на 
лептоспирозата и срещу бяс.
 предпазване от смъртност и клинични 

признаци, причинени от вируса на ганата
 предпазване от смъртност и клинични признаци 

причинени от кучешкия аденовирус тип 1
 предпазване от клинични признаци и 

намаляване на вирусното излъчване причинени 
от кучешкия аденовирус тип 2

 предпазване от клинични признаци, 
левкопения и вирусно излъчване причинени от 
кучешкия парвовирус

 предпазване от клинични признаци (изтечения 
от носа и очите) и намаляване вирусното 
излъчване причинени от кучешкия 
параинфлуенца вирус

 предпазване от клинични признаци, инфекция 
и излъчване посредстовом урината причинени 
от Leptospira interrogans серотип Australis щам 
Bra�slava

 предпазване от клинични признаци, 
излъчването с урината и намаляване на 
инфекцията причинени от Leptospira interrogans 
серотип Icterohaemorrhagiae щам 
Icterohaemorrhagiae и Leptospira interrogans 
серотип Canicola щам Canicola 

 предпазване от клинични признаци, 
намаляване на инфекцията и излъчване 
посредством урината причинени от Leptospira 
kirschneri серотип Grippotyphosa щам 
Grippotyphosa

 предпазване от смъртност, клинични признаци 
и инфекция причинени от вируса на беса

ВАКСИНА ЗА МАЛКИТЕ КУЧЕНЦА СЛЕД 
ОСЕМСЕДМИЧНА ВЪЗРАСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ 
ПРИЛАГА ОЩЕ В ШЕСТСЕДМИЧНАТА ВЪЗРАСТ 



Комбинирана ваксина срещу 
CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2, CPiV 
и срещу четири серотипа на 
лептоспирозата
 предпазване от смъртност и клинични признаци, 

причинени от вируса на ганата

 предпазване от смъртност и клинични признаци 
причинени от кучешкия аденовирус тип 1

 предпазване от клинични признаци и намаляване на 
вирусното излъчване причинени от кучешкия 
аденовирус тип 2

 предпазване от клинични признаци, левкопения и 
вирусно излъчване причинени от кучешкия парвовирус

 предпазване от клинични признаци 
(изтечения от носа и очите) и намаляване 
вирусното излъчване причинени от кучешкия 
параинфлуенца вирус

 предпазване от клинични признаци, 
инфекция и излъчване посредством урината 
причинени от Leptospira interrogans серотип 
Australis щам Bra�slava

 предпазване от клинични признаци, 
излъчването с урината и намаляване на 
инфекцията причинени от Leptospira 
interrogans серотип Icterohaemorrhagiae щам 
Icterohaemorrhagiae и Leptospira interrogans 
серотип Canicola щам Canicola

 предпазване от клинични признаци, 
намаляване на инфекцията и излъчване 
посредством урината причинени от Leptospira 
kirschneri серотип Grippotyphosa щам 
Grippotyphosa

ВАКСИНАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АКТИВНА 
ИМУНИЗАЦИЯ НА МАЛКИТЕ КУЧЕНЦА СЛЕД 
ШЕСТСЕДМИЧНА ВЪЗРАСТ 



Комбинирана ваксина срещу 
CPV, CDV, CAV - 1, CAV - 2 и CPiV
 предпазване от смъртност и клинични признаци, 

причинени от вируса на ганата

 предпазване от смъртност и клинични признаци 
причинени от кучешкия аденовирус тип 1 

 предпазване от клинични признаци и намаляване на 
вирусното излъчване причинени от кучешкия 
аденовирус тип 2

 предпазване от клинични признаци, левкопения и 
вирусно излъчване причинени от кучешкия парвовирус

 предпазване от клинични признаци (изтечения от носа 
и очите) и намаляване вирусното излъчване причинени 
от кучешкия параинфлуенца вирус

ВАКСИНАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЕФИКАСНА 
И БЕЗОПАСНА ПЪРВА ИМУНИЗАЦИЯ НА 
МАЛКИТЕ КУЧЕНЦА НА ШЕСТСЕДМИЧНА ВЪЗРАСТ 



Комбинирана ваксина срещу 
четири щама лептоспироза и 
срещу параинфлуенца по кучета
 предпазване от клинични признаци (изтечения от носа 

и очите) и намаляване вирусното излъчване причинени 
от кучешкия параинфлуенца вирус

 предпазване от клинични признаци, инфекция и 
излъчване посредством урината причинени от 
Leptospira interrogans серотип Australis щам Bra�slava 

 предпазване от клинични признаци, излъчването с 
урината и намаляване на инфекцията причинени от 
Leptospira interrogans серотип Icterohaemorrhagiae щам 
Icterohaemorrhagiae и Leptospira interrogans серотип 
Canicola щам Canicola 

 предпазване от клинични признаци, намаляване на 
инфекцията и излъчване посредстовом урината 
причинени от Leptospira kirschneri серотип 
Grippotyphosa щам Grippotyphosa

ВАКСИНА ЗА ЕЖЕГОДНА РЕВАКСИНАЦИЯ НА 
КУЧЕТА 
  



Оптималната схема на имунизация с ваксината 
Биокан НОВЕЛ подготвя ветеринарния лекар 
вземайки предвид здравословното и телесното 
състояние на кученцето, на здравословното 
и телесното му състояние, нивото на отглеждане с 
оглед на произхода на кучето, данните за 
имунизация на кучката, епизоотичната обстановка 
в мястото на произхода на кучето 
и възможностите на използваната ваксина 

Ваксините Биокан НОВЕЛ Ви предлагат нови 
възможности:
 ваксиниране с нов, актуален и силно имуногенен 

щам CPV - 2b който е проверен с помощта на 
провокиращи тестове с вирулентен вирус срещу 
щамовете CPV - 2a, CPV - 2b и CPV - 2c. 
Ваксинационият щам добре преодолява остатъчните 
майчини антитела. 

 ваксиниране на шестседмичните кученца срещу 
четири щама лептоспироза (преди това беше 
възможно от 8 седмичната възраст и само срещу три 
щама лептоспироза). Новия щам е Leptospira 
bra�slava.

 ваксиниране на шестседмичните кученца срещу бяс 
(тава е много важно за ранната имунизация на 
кученцата при специалните случаи, напр. при износа 
на кученца).

 тригодишен имунитет след приключване на 
основната ваксинация срещу кучешкия парвовирус, 
вируса на ганата, инфекциозен ларинготрахеит, 
инфекциозен хепатит 
и беса (тестовете са приключени и в момента се 
подготвя разширение на регистрацията с удължаване 
продължителността на имунитета на 3 години).

НАЙ ЧЕСТО ПРЕПОРЪЧВАНА 
ВАКСИНАЦИОННА СХЕМА НА ВАКСИНИТЕ 
БИОКАН НОВЕЛ 

7. - 9. седмица 

10. - 12. седмица

13. - 16. седмица 

Посочената ваксинационна схема покрива всичките 
основни проблеми на ваксинацията на кученцата:
 ваксинацията започва в ранната възраст на 

кученцата, когато добре имунизира кученцата, които 
имат ниски нива на майчините антитела още след 
първата ваксинация

 приключва след 13 седмичната възраст на кученцата, 
което осигурява много добра имунологична реакция 
и при кученца с екстремно високи нива на 
майчините антитела на, които често негативно влияят 
на ранната ваксинация.

СХЕМИ НА ИМУНИЗАЦИЯ  

СХЕМИ НА ИМУНИЗАЦИЯ С 
ВАКСИНИТЕ БИОКАН НОВЕЛ



ПРЕПОРЪЧЕНА ВАКСИНАЦИОННА СХЕМА С 
ВАКСИНИТЕ БИОКАН НОВЕЛ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА НИВАТА НА АНТИТЕЛАТА СРЕЩУ БЕСА ПО 
ВИСОКИ ОТ 0,5 IU/мл ПРИ 100% ОТ 
ВАКСИНИРАНИТЕ КУЧЕТА 

7. - 9. седмица

10. - 12. седмица

13. - 16. седмица 

Ваксинацията започва още в ранната 
възраст на кученцата, и добре имунизира 
кученцата с ниски нива на майчините 
антитела, обикновено още след първата 
ваксинация.

Ваксинационната схема приключва след 13 
седмичната възраст на кученцата което 
осигурява добра имунологична реакция и 
при кученца с екстремно високите 
майчини антитела, което често негативно 
влияе на ранната ваксинация.

Така ваксинираните кученца нямат никакви 
проблеми при пътуването в страните 
където се изискват защитните нива на 
антителата, по- високи от 0,5 IU/мл. Тази 
ваксинационна схема препоръчваме и в 
страните където има висока вероятност от 
заразяване от беса, както и лошо 
здравословно и телесно състояние или 
лоша кондиция на кученцата (лошото 
здравословно и телесно състояние на 
кученцата негативно влияе на резултатите 
от ваксинацията, а за достатъчната защита 
са необходими по вече ваксинации).

АКТУАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РЕЗУЛТАТИ
Дългогодишните лабораторни резултати изследващи антителата срещу беса при кученцата 
потвърждават, че почти 10% от кученцата не са способни да изградят титър на антителата срещу 
беса по висок от 0,5 IU/мл. Това може да представлява проблем при изнасяне на кученцата в 
страните, където е необходимо преди влизането да се декларират достатъчните нива на 
антителата срещу беса, т.е. по високи от 0,5 IU/мл.

ПРЕПОРЪЧЕНА ВАКСИНАЦИОННА СХЕМА С 
ВАКСИНИТЕ БИОКАН НОВЕЛ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ВИСОКИ НИВА НА АНТИТЕЛАТА СРЕЩУ 
БЕСА В РАННАТА ВЪЗРАСТ 

6. седмица 

8. - 9. седмица 

12. - 13. седмица

 Приблизително десет дена след втората 
ваксинация нивото на антителата срещу 
беса 
е по високо от 0,5 IU/мл. Кученца могат да 
се изнасят в чужбина в ранната възраст. 
След износа на кученцата се препоръчва 
следващата ваксинация да се направи след 
13 седмичната възраст на кученцето. Тази 
ваксинация ще осигури пълната защита на 
кученцата.

СХЕМИ НА ИМУНИЗАЦИЯ  



НЕБЛАГОПРИЯТНА ЕПИЗООТОЛОГИЧНА 
ОБСТАНОВКА (CPV, CDV) – ИНФЕКЦИИ 
В РАЗВЪДНИЦИ С ГОЛЯМ БРОЙ КУЧКИ И 
КУЧЕНЦА, КУЧЕНЦА С ЛОШО ЗДРАВОСЛОВНО 
И ТЕЛЕСНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ КУЧЕНЦА ОТ 
НЕВАКСИНИРАНИ КУЧКИ

6. седмица 

9. - 10. седмица 

12. - 14. седмица

15. - 17. седмица

Посочената схема препоръчваме в 
развъдниците, където обикновените 
имунизационни схеми не са достатъчно 
ефикасни поради непредвидимо 
разпространяващи се инфекции още 
в ранната възраст на кученцата и с това 
свързано лошото им здравословно и телесно 
състояние, а също и при неизвестно 
състояние на имунизация на кучките и нивото 
на защитата на кученцата с майчините 
антитела. В тези случаи може да помогне 
само възможно най ранната ваксинация от 
най ниската въможна възраст на кученцата.

Тази схема препоръчваме и за породите с 
повишена чувствителност спрямо кучешкия 
парвовирус (ротвайлер, доберман, немска 
овчарка, пинчер).

ВАКСИНАЦИЯ НА КУЧЕНЦА ОТ РЕДОВНО 
ВАКСИНИРАНИ МАЙКИ С ПРЕДПОЛАГАЕМИ 
ВИСОКИ НИВА НА МАЙЧИНИТЕ АНТИТЕЛА 

8. - 9. седмица

11. - 13. седмица

14. - 16. седмица

МОДИФИКАЦИЯ НА ВАКСИНАЦИОННА СХЕМА ПРИ РАЗЛИЧНИ 
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ОБСТАНОВКИ

СХЕМИ НА ИМУНИЗАЦИЯ  



ВАКСИНИТЕ БИОКАН НОВЕЛ ОТ 2015 Г. ЩЕ ИМАТ В ЛИСТОВКАТА ЗА 
УПОТРЕБА ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ТРИГОДИШЕН ИМУНИТЕТ СРЕЩУ 
ПАРВОВИРОЗА, ГАНА, ЛАРИНГОТРАХЕИТ, ХЕПАТИТ И БЯС. СЛЕД ТОВА 
ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА СЛЕДНАТА СХЕМА ЗА ВАКСИНАЦИЯ:

Първата реваксинация 12 месеца след основната ваксинация 

Втората реваксинация 12 месеца след първата реваксинация

Третата реваксинация 12 месеца след втората реваксинация

СХЕМА ЗА РЕВАКСИНАЦИЯ

РЕВАКСИНАЦИЯ

След приключване на основната ваксинация на кученцата се 
реваксинира ежегодно с ваксината  

Първа реваксинация 12 месеца след основната ваксинация 

РЕВАКСИНАЦИЯ НА БРЕМЕННИТЕ КУЧКИ 

ТАЗИ СХЕМА ЗА РЕВАКСИНАЦИЯ СЕ ПОВТАРЯ НА ВСЕКИ ТРИ ГОДИНИ ОТ ЖИВОТА НА КУЧЕТО 

ПРИ КУЧКИТЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЕЖЕГОДНА РЕВАКСИНАЦИЯ С ВАКСИНА БИОКАН НОВЕЛ 
DHPPI /L4R ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКИ НИВА НА КОЛОСТРАЛНИТЕ 

АНТИТЕЛА И ЗАЩИТАТА НА КУЧЕНЦАТА ДО ПО ВИСОКАТА ИМ ВЪЗРАСТ

СХЕМИ НА ИМУНИЗАЦИЯ  



РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ЕФИКАСНОСТТА НА 
ВАКСИНАТА БИОКАН 
НОВЕЛ СРЕЩУ ТРИТЕ АКТУАЛНИ 
ЩАМА НА КУЧЕШКИЯ ПАРВОВИРУС 
ОТ ТИПА CPV-2a, CPV-2b и CPV-2c

На шестседмичните кученца без майчини 
антитела срещу парвовирус, беше аплицирана 
една ваксинационна доза от ваксината 
Биокан НОВЕЛ. След 14 дена по ороназален 
път са били инфектирани кученца, в 
сравняващо изследване според условията 
посочени от Европейската фармакопея с 
вирулентните щамове на кучешкия парвовирус 
CPV-2a, CPV-2b и CPV-2c

ваксинация 14 дена след ваксинация 

Ниво на антителата срещу CPV-2a

Ниво на антителата срещу CPV-2b

Ниво на антителата срещу CPV-2c

ВИРУС НЕУТРАЛИЗИРАЩИТЕ АНТИТЕЛА ДОСТИГНАХА
 ЗАЩИТНИТЕ НИВА ОЩЕ СЛЕД ЕДНА АПЛИКАЦИЯ НА ВАКСИНАТА  

защитно ниво

Целта на изследването беше да потвърди, че 

парвовирусната съставна част на ваксината 

Биокан НОВЕЛ сигурно предпазва спрямо 

всичките актуално съществуващи щамове на 

кучешкия парвовирус. 



РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

РАЗЛИКИТЕ В КЛИНИЧНИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПАРВОВИРОЗАТА при ваксинираните 
и неваксинираните кученца след инфектиране с трите актуални щама на кучешкия 
парвовирус CPV-2a, CPV-2b и CPV-2c

Провокиращ тест с 
вирулентен вирус  CPV-2a

Провокиращ тест с 
вирулентен вирус  CPV-2b

Провокиращ тест с 
вирулентен вирус  CPV-2c

100 %

50 %

0 %

100 %

50 %

0 %

100 %

0 %

ваксинирани

0 %

100 %

Апатия, анорексия               Отказване на движение             Повръщане, разстройство              ЛевкопенияКлинични признаци 

Ваксинираните кученца нямаха след инфектирането със 
щамовете CPV - 2a, CPV - 2b и CPV - 2c никакви клинични 

признаци на парвовирозата. 

Беше доказана 100% защита на 
кученцата срещу актуално 
съществуващи трите щама на 
кучешкия парвовирус.

неваксинирани ваксинирани неваксинирани ваксинирани неваксинирани



ВАКСИНИТЕ БИОКАН НОВЕЛ 
СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ЧЕТИРИТЕ 
ОСНОВНИ ЩАМА ЛЕПТОСПИРОЗА 

Какво означава понятието ефективна 
защита срещу лептоспирозата? 

 ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ РАЗВИТИЕ НА 
ЗАБОЛЯВАНЕТО с тежки клинични признаци 
и умиране на кучета след инфектирането от 
четири най често съществуващи щамове на 
лептоспироза 

 ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ РЕНАЛНАТА 
ИНФЕКЦИЯ И ЛЕПТОСУРИЯ (излъчване на 
лептоспири с урина) с цел да се предотврати 
дълготрайно излъчване на високо 
вирулентните лептоспири посредством 
урината в околната среда на инфектираното 
животно (болното куче представлява източник 
на заразата на хората и животните в близост 
до болното куче) 

ПРОВОКИРАЩИТЕ ТЕСТОВЕ С ВИРУЛЕНТЕН 
ПРИЧИНИТЕЛ ПОТВЪРДИХА ЕФИКАСНОСТТА НА 
ВАКСИНАТА СРЕЩУ ЧЕТИРИТЕ ЩАМА НА 
ЛЕПТОСПИРИТЕ  

L. canicola, 

L. icterohaemorhagiae, 

L. grippotyphosa, 

L. bra�slava

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

ПРОЦЕНТ НА КУЧЕНЦАТА С ПОЛОЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ НА ЛЕПТОСПИРОЗАТА В УРИНАТА  
в групата на ваксинираните и контролните (неваксинирани) кученца 

0 %

100 %

L. grippothyposaL. icterohaemorrhagiaeL. canicola

        ваксинирани

L. bra�slava

неваксинирани         ваксинирани         ваксинирани         ваксинираниневаксинирани неваксинирани неваксинирани

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ



ПРОЦЕНТ НА КУЧЕНЦАТА С КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ 
в групата на ваксинираните и контролните (неваксинирани) кученца 

Нито едно от ваксинираните кученца инфектирани с четирите щама на 
лептоспирозата не показа клиничните признаци на лептоспирозата и не 
излъчваше лептоспироза посредством урината. Провокиращите 
тестове с вирулентен причинител потвърдиха ефикасността 
на ваксината Биокан НОВЕЛ срещу четири щама 

лептоспироза. 

представлява поредица ваксини 
предназначена за предпазване от 
инфекция и появата на клиничните признаци 
предизвикани от бактерии  

LEPTOSPIRA щам BRATISLAVA, CANICOLA, 
GRIPPOTYPHOSA и ICTEROHAEMORRHAGIAE  
и к предпазване от излъчването с урината 
на долу посочените бактерии 

LEPTOSPIRA щам BRATISLAVA, CANICOLA, 
GRIPPOTYPHOSA и ICTEROHA
EMORRHAGIAE

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

100 %

L. grippothyposaL. icterohaemorrhagiaeL. canicola

       ваксинирани

L. bra�slava

неваксинирани         ваксинирани         ваксинирани         ваксинираниневаксинирани неваксинирани неваксинирани

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ



ПРЕДПАЗВА КУЧЕНЦАТА С ВИСОКИ НИВА НА МАЙЧИНИТЕ АНТИТЕЛА 
Резултатите от изследвания на комбинираната ваксина прилагана при шестседмичните 
кученца с високи нива на майчините антитела потвърдиха ефективност:
 предпазване от смъртност и намаляване на клиничните признаци причинени от 

кучешкия аденовирус CAV-1
 при предпазване от смъртност и клинични признаци, причинени от вируса на ганата
 предпазване от клинични признаци, левкопения и вирусно излъчване причинени от 

кучешкия парвовирус CPV

Challenge  
CPV-2

Challenge 
CDV

Challenge 
CAV-1

100 %

50 %

0 %

ваксинирани

0 %

100 %

Апатия, анорексия             Повръщане          Разстройство          Болезненост на коремната кухина

Изтечения от очите, конюнктивит             Увреждания на роговицата          Мускулно треперене           Смъртност

Клинични признаци: 

неваксинирани ваксинирани неваксинирани ваксинирани неваксинирани

100 %

0 %

100 %

0 %

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЕФИКАСНОСТТА НА ВАКСИНАТА 
СРЕЩУ CPV-2, CDV И CAV-1 ПРИ КУЧЕНЦА С ВИСОКИ 
НИВА НА МАЙЧИНИТЕ АНТИТЕЛА (MDA)

С цел да се потвърди достатъчната защита на кученца с високи нива на майчините антитела срещу 
CDV, CPV-2 и CAV-1 бяха осъществени три изследвания потвърждаващи ефикасност на ваксината 
Биокан НОВЕЛ DHPPi/L4R при кученца ваксинирани на шестседмична възраст 
и реваксинирани на деветседмична възраст.  

ГРАФИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ СРАВНЯВАЩО СТЕПЕНТА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ 
И СМЪРТНОСТ в групата ваксинирани и неваксинирани кучета след инфектиране 
с кучешкия парвовирус, с вируса на ганата и с вируса на инфекциозен хепатит

Influence of maternally-derived an�bodies in 6-week old dogs for the efficacy of a new vaccine to protect dogs against virulent challenge with canine distemper virus, adenovirus or 
parvovirus, Stephen Wilson, Elisabeth Siedek, Anne Thomas,Vickie King, Catrina S�rling, Edita Plevová, Jeremy Salt, Gordon Sture,Trials in Vaccinology, Volume 3, 2014, Pages 107–113

50 %

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ



ВАКСИНИТЕ БИОКАН НОВЕЛ ПРЕДПАЗВАТ ТРИ ГОДИНИ

Графическо изображение на динамиката на антителата след провеждане на основната 
ваксинация с ваксината Биокан НОВЕЛ 

6 седмици – първа ваксинация DHPPi/L4 

9 седмици – ваксинация DHPPi/L4R

първа ваксинация ваксинация 6. месец 1. година 2. година 3. година
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ПРЕДПАЗВА ТРИ ГОДИНИ
Резултатите потвърдиха, че нивата 
наантителата срещу гана
 парвовироза
 инфекциозен хепатит
 инфекциозен ларинготрахеит
 бяс
не са спаднали под протективните им нива и 
за три години от приключване на основната 
ваксинация

вируснеутрализиращи антитела срещу:

гана
парвовироза
инфекциозен хепатит/ларинготрахеит
бяс

гана
парвовироза
инфекциозен хепатит/ларинготрахеит
бяс

защитни нива на антителата

Защитните свойства 
срещу посочените 
антигени беше 
потвърдена три 
години след 
приключване на 
основната ваксинация 
чрез провокоращ тест 
с вирулентен вирус 
(инфектиране с 
вирулентните 
щамове) със 
задоволителен 
резултат. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ



Ваксините имат обезопасени елементи, 
пластмасови капачки флип оф (flip off) 

ЛЕСНА И УДОБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАКСИНАЦИЯТА

УПОТРЕБА В ПРАКТИКАТА

Специфична графическа изработка 
на етикетите за лесен и удобен преглед 

на използваните ваксини

Лесно отлепващи се етикети 
предназначени за залепване 

в здравната книжка



„Всеки от реализационния тим, участвал със 
своите знания, опит и ентусиазъм за успешното 
приключване на този голям проект.
Вярвам, че резултатът от нашата работа ще 
бъде интересен за Вас и че в най скоро време 
ще оцените огромният му принос за Вашата 
ветеринарна практика.“

Д-р Иржи Незвал
директор на отдела за производство, развитие 

и иновации



Ако търсите нещо ново за вашата 
амбулатория, това са точно 

ваксините 

Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
tel.: 517 318 604, 517 318 605
e-mail: info@bioveta.cz
www.bioveta.cz

Можете да заявите при нашия дистрибутор
"ЛЕКООМ" АД. Телефони за контакт:

   02 971 11 34 ; 02 973 37 85;  0888 573 853  
   На пазара от 01.03.2015 г.
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