MACSKÁK VAKCINÁZÁSI NAPTÁRA
Vakcinázáskor alapelvként az érvényesül, hogy
minden állat csak azokat az oltásokat kapja meg és
olyan gyakorisággal, amely számára feltétlenül
szükséges, azokat viszont mindenképpen.
Ezért az alábbi általánosan javasolt oltási sor
tájékoztató jellegű, az Ön kutyája számára egyedileg
módosulhat életmódjától függően.
Kor

Kombinált* Leukózis

Veszettség Féregtelenítés

A) Kizárólag benti macskáknak
4, 6 és 8 hetes
min. 9 hetes

x

12-14 hetes

x

Kölyökkorban
legalább három
alkalommal
2
hetente

az előző oltástól számított
1 év múlva

x

félévente/évente

ezután 3 évente

x

B) Kijáró macskáknak
4, 6 és 8 hetes
8 hetes (FeLV negatív!**)
10 hetes

x
x

14 hetes
16 hetes

Kölyökkorban
legalább három
alkalommal
2
hetente

x
x

negyedévente

18 hetes

x

veszettség oltástól számított 1 x
év múlva
második kombinált oltástól
számított 1 év múlva

x

x

ezután 3 évente veszettség, leukózis és kombinált és oltás akár egy injekcióban,
negyedévente féreghajtás
* Kombinált oltás véd a fertőző rhinotracheitis, a panleukopenia és a macskák calicivírusos
náthája ellen.
** Leukózis oltás előtt erősen javasolt vérből gyorsteszttel ellenőrizni az esetleges
fertőzöttséget.

Az utolsó kölyökkori oltásig (2 kombinált, 2 leukózis, 1
veszettség) az állatot a többi állattól IZOLÁLTAN ajánlott
tartani, mert a fertőző betegségek ellen csak ezután
rendelkezik majd megfelelő védettséggel!
Az oltás napján természetes lehet némi bágyadtság, étvágytalanság, amely
kezelést nem igényel, 1-2 nap alatt magától rendeződik. Néha az oltás helyén
csomó tapintható, amely 1-2 hét alatt fokozatosan, magától felszívódik.
Nagyon ritkán vakcinázás után allergiás alapon oltási reakció alakulhat ki.
Általában oltás után 1-3 órával kezdődik, de akár azonnal, vagy elvétve másnap
is indulhat. Az állat szemhéja, pofája megduzzad, testszerte apró bőrduzzanatok
lehetnek („csalánkiütés”), esetleg nyelési-légzési nehézség, ismétlődő hányás,
hasmenés is előfordulhat. Ilyen esetben értesíteni kell az állatorvost. Ha
valamilyen oknál fogva az állatorvos nem érhető el (ügyelet: 30/970-5419),
Calcimusc inj. oldatot vagy kalciumos pezsgőtablettát kell az állattal itatni.
A kullancsok, bolhák és egyéb külső élősködők elleni védekezés ideje és
gyakorisága szintén az életmód és a választott készítmény függvénye, szívesen
adunk állatra szabott tanácsot ezzel kapcsolatban is.

