
 

Què és una vacuna? 
 

 Una vacuna conté petites quantitats de virus o 
altres patògens causants de malalties, a les quals 
se'ls ha reduït el seu potencial infectant. 

 
 Quan s'administra, estimulen el sistema immunitari 

del gat per produir cèl·lules de defensa i anticossos 
que protegiran contra una possible infecció. 
 

Per què hem de vacunar? 
 

 Els gats vacunats amb regularitat són menys 
susceptibles a tenir malalties infeccioses. 

 
 La vacunació i una pauta de revisions de salut 

periòdiques en els gats augmenten la seva 
esperança de vida. 

Pla vacunal del gat 

I els efectes secundaris? 
 

 Excepcionalment poden donar reaccions adverses 
lleus que desapareixen en poques hores. 
 

 Possibles símptomes són apatia i debilitat 
momentanis, pèrdua de gana, dolor lleu o 
inflamació al punt d'injecció. 

Per què vacunar al meu gat si mai surt al carrer? 
 

Creure que si el teu gat no surt a l'exterior, està lliure de perill i no cal vacunar és un error. 
Tingues en compte que: 
 El teu gat pot ser portador de virus que provocarien malaltia si tingués una baixada de defenses. 
 Tot contacte puntual amb un altre animal suposa un risc elevat. 
 Nosaltres podem transportar en la roba o les sabates microorganismes amb capacitat infectant. 

 

 

 El gat ha de trobar-se en un estat 
de salut òptim i ben desparasitat 
en el moment de la vacunació i 
seguir la pauta vacunal recomanada 
pel veterinari. 
 

 Les vacunes fan que el risc de que 
emmalalteixin sigui molt més baix 
que si no estigués vacunat. 
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Consejos:  
Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

De què vacuno al meu  gat? 
 

A La Maquinista Veterinària establirem el programa 
vacunal més adequat per a cada gat segons l'edat, l’estil de 
vida i la zona on viu. 

Panleucopènia Felina 
Malaltia vírica molt contagiosa que pot ser mortal. Està provocada per un 
parvovirus summament resistent a l'entorn. Els gats joves sense vacunar 
són els més propensos a patir-la. 
 Símptomes: debilitat, febre, vòmits, diarrees sanguinolentes, anèmia, 

leucopènia i deshidratació. 
La infecció apareix per la ingesta del virus a través del contacte amb 
objectes, persones o animals tacats amb les femtes infectades. 

 La seva vacunació és essencial en gatets de poques setmanes. 
Leucèmia (FeLV) 
El virus de la leucèmia felina està àmpliament estès entre els gats de tot 
el món i en els gats infectats persistentment origina una greu depressió 
del sistema immunitari. El retard en el creixement i el càncer són dues 
de les moltes alteracions causades per aquest virus,  que pot provocar la 
mort. 
 Alguns símptomes: febre, apatia, anorèxia, aprimament, inflamació 

de ganglis, possible càncer en cèl·lules sanguínies o òrgans interns, 
anèmia. 

 La vacunació disminueix el risc de contraure la malaltia i de que la 
clínica sigui greu. 

Les vacunes més recomanades 

Altres vacunes: 
 Peritonitis Infecciosa Felina 
 Clamidiasi felina 
 Rabia 

Pla vacunal a La Maquinista VETERINÀRIA 
 

 1ª dosi  de la Trivalent als 2 mesos de vida (8 setmanes) 
 2ª dosi: de la Trivalent als 3 mesos  de vida (12 setmanes) 
 Adults: revacunació anual 

Rinotraquetitis Infecciosa 
Malaltia respiratoria molt contagiosa que pot arribar a causar la 
mort, o deixar sequel·les permanents. Pot ser causada per un 
calicivirus o un herpesvirus, que donen una clínica de estornuts, 
tos, conjuntivitis o fins i tot pneumonia bastant semblant.  
 El contagi pot ser entre gats, o per secrecions a la nostra roba o 

en altres objectes.  
 La vacunació contra el calicivirus i l’herpesvirus és esencial en 

gatets petits per prevenir el desenvolupament d’aquesta 
malaltia.  
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