LEPTOSPIROZA
Bakteryjna choroba zwierząt, w tym psów, która może przenosić się na człowieka. Zakażenia leptospirami były nazywane
„żółtaczką”, która jest jednym z objawów leptospirozy. Zanim
wystąpi, pojawia się pogorszenie stanu ogólnego z gorączką,
brakiem apetytu, wymiotami, przyspieszonym oddechem,
nieregularnym biciem serca i licznymi krwawieniami. Choroba
uszkadza nerki, powoduje kaszel i biegunki. Zarażenie następuje po spożyciu zanieczyszczonej wody, dlatego zapobieganie
chorobie ma na celu zmniejszenie jej rozprzestrzeniania w środowisku. Grupę ryzyka stanowią wszystkie psy lubiące wodę,
pracujące oraz myśliwskie.

Psy uczestniczą w podtrzymywaniu i rozprzestrzenianiu
leptospirozy, zarówno
w miastach,
jak i na terenach
wiejskich

Najbardziej rozpowszechniona
choroba odzwierzęca
na świecie
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Zaszczep
swojego psa

ZALECANY PROGRAM SZCZEPIEŃ PSÓW W POLSCE
SZCZENIĘTA OD 6 TYGODNIA ŻYCIA
Nazwy chorób

Tygodnie
Lata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 ...

Parwowiroza
Nosówka
Kaszel kenelowy
Zakaźne zapalenie wątroby
Leptospiroza
Wścieklizna
Zbiorniki wodne, błota itp.

SZCZENIĘTA OD 8 TYGODNIA ŻYCIA
Nazwy chorób

NOWY TEST
WITNESS LEPTO

pomocny
w rozpoznawaniu
leptospirozy, dostępny
u lekarza weterynarii.

Tygodnie
Lata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 ...

Parwowiroza
Nosówka
Kaszel kenelowy
Zakaźne zapalenie wątroby
Leptospiroza
Wścieklizna
szczepienia podstawowe

szczepienia dodatkowe

doszczepianie

W Polsce, bezwzględnie co roku, należy doszczepiać psa przeciwko wściekliźnie. Doszczepianie przeciwko chorobom zakaźnym jest zalecane każdego roku. W zależności od warunków środowiska czy aktywności psa, lekarz
weterynarii dobierze odpowiedni program szczepień przeciwko chorobom
zakaźnym, takim jak: leptospiroza, nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, zakaźne zapalenie wątroby i inne.
Zoetis Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa,
tel. +48 22 223 48 00, www.zoetis.com.pl

Przeciwdziałaj
zagrożeniom!

Istnieją choroby charakterystyczne dla psów, inne występują u kilku gatunków zwierząt, znamy również takie, które są wspólne dla
zwierząt i człowieka.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO CHOROBOM ZAKAŹNYM
Chronią Twojego psa przed zachorowaniem oraz przed konsekwencjami objawów klinicznych. Stosując je, zyskujesz pewność,
że dbasz o bezpieczeństwo jego, a także swoich bliskich. To możliwe, ponieważ skuteczna profilaktyka ogranicza liczbę zarazków
w środowisku, w którym żyjemy wspólnie. W ten sposób wyeliminowano wiele niebezpiecznych schorzeń, a występowanie innych
ograniczono do pojedynczych przypadków.

PARWOWIROZA

KASZEL KENELOWY

Bardzo niebezpieczna choroba wirusowa szczeniąt. Do zakażenia
dochodzi poprzez kontakt z odchodami lub zanieczyszczoną ziemią, a sam wirus jest bardzo odporny. Rozwój choroby zaczyna
się od zapalenia jelit, objawów nerwowych, skórnych i sercowych.
Przebieg jest gwałtowny z intensywnymi wymiotami, krwistymi
biegunkami i często prowadzi do śmierci. Lekarze muszą więc walczyć z błyskawicznym odwodnieniem i wycieńczeniem organizmu.

Inaczej nazywany kaszlem psim, albo psiarniowym – choroba,
której przyczyną jest kilka czynników zakaźnych. Mogą to być
zarówno bakterie, jak i wirusy. Rozprzestrzenia się szybko, a ze
względu na mieszany charakter dość łatwo dochodzi do infekcji – szczególnie w dużych skupiskach psów. W tym przypadku
szczepienie, nie zawsze jest w stanie uchronić zwierzę przed
wystąpieniem kaszlu, ale za to w sposób znaczący zmniejsza
jego ilość i łagodzi występowanie objawów. Kaszel w przebiegu
tej choroby jest suchy, napadowy, ostry i bardzo uciążliwy dla
psów. Może dotyczyć zwierząt w każdym wieku.

Wszystkie szczepionki posiadają profil bezpieczeństwa, który określa możliwości wystąpienia tzw. działań niepożądanych. Współczesne produkty medyczne powstają w nowoczesnych laboratoriach
i praktycznie nie powodują ostrych reakcji, a pojawiające się
sporadycznie lekkie odczyny skórne, świadczą o ich skuteczności.
To jedna z największych zdobyczy medycyny.

WARTO SZCZEPIĆ PSY,
a zwłaszcza szczenięta, ponieważ jest
to kluczowe dla ich bezpiecznego rozwoju. Dlatego już dziś poproś swojego
lekarza o wyjaśnienie pełnego programu szczepień Twojego pupila.

DLA ZWIERZĄT, DLA ZDROWIA, DLA CIEBIE.

NOSÓWKA
Niebezpieczna choroba wirusowa zagrażająca przede wszystkim
najmłodszym psom. Rozprzestrzenia się drogą kropelkową i zagraża dużym grupom. Suki w ciąży mogą przenieść chorobę na
szczenięta. U chorych psów dochodzi do poważnych zmian samopoczucia – od posmutnienia i gorączki do intensywnego zajęcia górnych dróg oddechowych. Z nosa i oczu wypływa gęsty
płyn śluzowo-ropny, który utrudnia oddychanie i przełykanie.
Występują kaszel i duszność oraz objawy nerwowe, wymioty,
biegunka i utrata węchu.

WŚCIEKLIZNA
Wspólna choroba wirusowa ssaków i ludzi, na którą nie ma lekarstwa, a jedyną bezwzględnie skuteczną metodą jej zapobiegania
jest szczepienie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mamy
obowiązek szczepić psy każdego roku. W sytuacji, w której dojdzie
do rozwoju choroby, jest ona nieuleczalna i w dramatycznych okolicznościach prowadzi do śmierci.

PAMIĘTAJ!
Niewielka dziś liczba infekcji
jest wynikiem przede wszystkim
regularnej profilaktyki z wykorzystaniem najnowocześniejszych
szczepionek.

