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Duramune Max

®

Vacina múltipla (V10)
para cães contra:
Cinomose
Parvovirose;
Adenovirose tipo 2
Hepatite infecciosa canina
Coronavirose
Parainfluenza
Leptospirose - 4 cepas:
• Leptospira icterohaemorrhagiae
• Leptospira canicola
• Leptospira grippotyphosa
• Leptospira pomona

9 Cepa Cinomose Onderstepoort (VVM) - histórico de eficácia e segurança1.
9 Alta concentração de parvovírus, garantindo uma excelente eficácia, com proteção cruzada
comprovada contra CPV-2c2.

9 Possui baixa passagem do antígeno do parvovírus em cultivo celular, fazendo com que seja

suficientemente imunogênica, induzindo resposta imune eficaz, mas mantendo sua segurança1.

9 As frações de Leptospira da Duramune Max são preparadas a partir da Tecnologia O.M.C. (outer
menmbrane complex) 3. Esta tecnologia de subunidade confere um processo de purificação

em que se extrai componentes indesejáveis, mantendo apenas a fração imunogênica, o que

mantém sua especificidade e imunogenicidade enquanto reduz sua alergenicidade, conferindo
maior segurança ao paciente 3,4.
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De acordo com as diretrizes do grupo
de vacinação do WSAVA (World Small
Animal Veterinary Association), os
intervalos entre as vacinas devem ser de
no mínimo 2 semanas e no máximo de 4
semanas entre doses. Além disso, devido
à alta probabilidade de interferência de
anticorpos maternos, sugere-se que o
término da vacinação em filhotes seja
com 16 semanas ou mais5.
A tabela abaixo demonstra um exemplo
de idades possíveis para o início e o
término da vacinação em filhotes, de
acordo com a bula Duramune Max®3.
APRESENTAÇÃO

Caixa com

doses

Tabela. Exemplo de idade de início e término da vacinação, seguindo um intervalo
de 3 semanas (21 dias) entre doses na primovacinação de filhotes.
Intervalo entre
vacinas

1a dose

2a dose

3a dose

4a dose

3 semanas ou 21 dias

6 semanas

9 semanas

12 semanas

15 semanas

3 semanas ou 21 dias

8 semanas

11 semanas

14 semanas

17 semanas
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