Pla vacunal del gos
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 gos per produir cèl·lules de
defensa i anticossos que el protegiran contra la
malaltia.

Per què hem de vacunar?
 Els gossos vacunats amb regularitat són menys
susceptibles a tenir malalties.
 La vacunació i una pauta de revisions de salut
periòdiques en els gossos augmenten la seva
esperança de vida.

I els efectes secundaris?


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



Possibles riscos són apatia i debilitat momentanis,
pèrdua de gana, dolor lleu o inflamació en el punt
d'injecció.



Si bé la vacunació no està exempta de petits riscos, la
manca d'aquesta deixa l'animal vulnerable davant
malalties que poden arribar a ser molt greus.

Garantia d’èxit
 El gos ha de trobar-se en un estat de salut òptim i
ben desparasitat en el moment de la vacunació.

 S'ha de respectar la pauta recomanada per la
clínica per obtenir una garantia d'èxit.
 Les vacunes fan que el risc de que emmalalteixin
sigui molt més baix que si no estigués vacunat.

De què vacuno al meu animal?

Consejos:

A La Maquinista Veterinària establirem el programa
vacunal més adequat per a cada gos segons el seu estil
de vida, edat o hàbitat.

Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar
asignado
dentro de la casa.més recomanades
Les vacunes
La zona de alimentación deberá estar alejada de la
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida
Brom
de la familia
Malaltia molt contagiosa, sovint mortal i de difícil tractament que es

dissemina a través de les secrecions oculars i nasals dels gossos infectats.
o Símptomes: febre, tos, vòmits, diarrees o problemes respiratoris. EI
virus ataca molts òrgans incloent el sistema nerviós i pot provocar
meningitis mortals.
Els gossos que superen la malaltia poden quedar amb seqüeles greus
per a tota la vida.
o La seva vacunació és absolutament essencial.

Hepatitis Infecciosa Canina
Malaltia que es transmet per contacte de secrecions com orina, saliva i
excrements de gossos infectats. Pot ser causada per un adenovirus.
o Símptomes: vòmits, diarrees i fallada hepàtica greu.
o La vacunació és la millor protecció contra ella.

Parvovirosi
Malaltia molt contagiosa, greu i fins i tot mortal en alguns casos. Es
dissemina per mitjà de femtes infectades i el virus pot romandre en
l'ambient durant mesos. Molt greu en cadells o animals amb el sistema
immune dèbil.
o Símptomes: vòmits, diarrees sanguinolentes, apatia, anorèxia, i
deshidratació.
o La vacunació és l'únic mètode eficaç per prevenir en edats més
vulnerables com són cadells i gossos vells.

La rabia
Traqueo-bronquitis canina

Aquesta malaltia vírica és incurable i pot afectar el
sistema nerviós de tots els mamífers inclòs l'home. Es
transmet a través de saliva dels animals infectats, per
una mossegada o ferida a la pell.
o La vacunació està recomanada perquè és una
malaltia greu. Per altres comunitats autònomes o
països si que és obligatòria.

Aquesta malaltia del tracte respiratori és
fàcilment transmesa d'un gos a un altre, i pot
estar causada per el virus de la parainfluenza,
semblant a la grip humana.
Presenta tos seca i rasposa.
o La vacunació enfront el virus de la
parainfluenza és fonamental.
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1ª dosi: Parvovirosi i brom a les 6 setmanes de vida
2ª dosi: Tetravalent als 2 mesos de vida (8 setmanes)
3ª dosi: Tetravalent als 3 mesos de vida (12 setmanes)
Vacuna de la rabia a partir dels 6 mesos
Vacuna de la leishmania a partir dels 6 mesos
Adults: revacunació anual de totes les vacunes.

