Mais segurança
e tranquilidade

1,2

para você e seus pacientes

Feline-4 é a escolha certa
para um procedimento vacinal
eficaz e seguro1,2 em felinos,
porque, para eles, cuidado
faz toda a diferença.
1. Bula Feline 4; 2. Hartmann, K. et al. Feline injection-site sarcoma - ABCD guidelines on prevention and management. Journal of Feline Medicine and Surgery (2015) 17, 606–613.
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Feline-4
É uma vacina quádrupla para gatos, com agentes vivos atenuados, sem adjuvantes, que
oferece excelente proteção e maior segurança na aplicação1,2.

•

Vacina viva atenuada contra Rinotraqueíte viral felina, calicivirose, panleucopenia e
clamídiose1.

•

Proteção máxima, completa e duradoura1,3.

•

Estímulo da resposta humoral e celular3.

•

As vacinas vivas promovem uma imunidade mais potente e duradoura, sem a
necessidade de adjuvantes, quando comparadas às vacinas inativadas (mortas)3.

•

Sem adjuvantes: menor reação inflamatória local, que é um dos fatores
predisponentes ao desenvolvimento de sarcoma de aplicação2,3.

O uso de vacinas sem adjuvantes, sempre que possível,
deve ser preferido, pois reduz o trauma e a inflamação no local
da injeção, podendo minimizar o risco de desenvolvimento
de sarcomas de aplicação2,3.

Esquema de vacinação
recomendado para gatos1,3
1ª dose
6-8 semanas

2ª dose
10-12 semanas

3ª dose
14-16 semanas

Revacinação anual

Feline-4

Feline-4

Feline-4

Feline-4

Rabisin-i*

Rabisin-i

+

+

O protocolo acima considera o intervalo de 4 semanas entre
as doses1,3. De acordo com a bula, o protocolo pode ser
adequado a critério do Médico-veterinário.
*Produto com recomendação em bula
a partir de 4 meses de idade.

Saiba mais em:
0800 888 7387
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