AKCIA ŠTENIATKA A MAČIATKA

Očkovanie
Mladé zvieratá sú momoriadne citlivé na ochorenia.
Vírusové ochorenia mávajú u nich často ťažký priebeh
s fatálnymi následkami, je preto veľmi dôležité dodržať
očkovaciu schému a termíny preočkovania.

Očkovacia schéma pre šteniatka
1. očkovanie
vo veku 6-7 týždňov
proti psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde a
parainfluenze (DHPPi) . Prvé očkovanie by malo mať
šteniatko vykonané ešte u chovateľa.
2. očkovanie
vo veku 9–10 týždňov
proti psinke, parvoviróze, inf. hepatitíde, parainfluenze PLUS
leptospiróze (DHPPi + L) o 3 – 4 týždne po prvom očkovaní
3. očkovanie
vo veku 13–14 týždňov
(DHPPi + L) o 3 – 4 týždne po druhom očkovaní
Nasleduje vakcinácia proti besnote vo veku 3-6 mesiacov.
Potom sa psy očkujú len 1x za rok.
Od 3 mesiacov sa môžu dávať aj očkovania proti borelióze,
kotercovému kašlu a u niektorých plemien aj proti tetanu.

Očkovacia schéma pre mačiatka

Odčervenie
Psy a mačky môžu byť hostitelmi viac druhov parazitov.
Šteniatka a mačiatka môžu získať larvy parazita od svojej
matky už počas vnútromaternicového vývoja (u psov),
a cicaním materského mlieka (u mačiek). Najčastejšie
sú to oblé červy škrkavky (Toxocara), pásomnice, ale aj
zdriedkavejšie parazity ako giardie a kokcídie. Pri silnom
začervení je ohrozený život šteniatka a mačiatka.

1. očkovanie
vo veku 8-9 týždňov
(CRP - caliciviróza, herpesviróza, infekčná panleukopénia)

Odčervenie je jedným zo základných úkonov starostlivosti
o zvieratko. Na odčervenie šteniatok a mačiatok sú vhodné
najmä pasty, ktoré sa dajú presne nadávkovať, často bývajú
ochutené.

2. očkovanie
vo veku 11-13 týždňov
(CRP) - o 3-4 týždne po prvom očkovaní

Prvý krát sa šteniatka a mačiatka odčervujú vo veku 14 dní,
kedy by sa mali odčerviť spolu s matkou.

3. očkovanie
vo veku 14-16 týždňov
(CRP) o 3-4 týždne po druhom očkovaní

Do veku 3 mesiacov sa odčervenie opakuje každé dva
týždne.

Nasleduje vakcinácia proti besnote vo veku 3-6 mesiacov.

Od 3 do 6 mesiacov sa potom odčervuje 1x mesačne.

Základnú vakcináciu je možné doplniť ešte o vakcináciu proti
chlamydióze a leukémii.

U psov a mačiek starších ako pol roka každé 3-4 mesiace,
prípadne podla výsledkov parazitologického vyšetrenia.

Akcia šteniatka
a mačiatka
v mesiaci máj

Vstupná prehliadka

pre zvieratá do 6 mesiacov
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zdarma
Brožúrka zdarma
Dietetická poradňa

5 EUR
vyšetrenie stolice
na prítomnosť parazitov

bežná cena 10 EUR

ordinačné hodiny:
pondelok až piatok 10.00–12.00 a 14.00–19.00
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