
Препоръчано от WSAVA и AAHA 
НАСОКИ за ваксиниране:

 Определяне дали кученцето/котето е отговорило на ваксинацията

VacciCheck® ВМЕСТО трета ваксинация за възрастни кучета/котки

Тестване на новоосиновени възрастни кучета/котки с непозната ваксинационна история  

Управление на огнищата в приютите

Определяне на кучешки и котешки антителен титър срещу:
Кучета

Инфекциозен хепатит (ICH) 

Парвовирус (CPV) 

Гана  (CDV) 

Котки
Панлевкопения(FPLV) 

Херпес вирус(FHV) 

 Калици вирус (FCV) 

Тест кит за следваксинален титър
Проверете след като сте ваксинирали



Осигурява полу количествени серологични резултати за три основни ваксини. 

Проверява тези три ваксини с един тест във ветеринарната клиника или лаборатория.  

Готови резултати до 23 минути.

Не изисква лаборатория или лабораторен техник за извършване на теста.
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Да се провери имунитета, когато се знае за 
предишна ваксинационна история при възрастно 
куче, но е забавено за бустер ваксинация.

Извадки от ААНА ваксинационни насоки за две главни индикации за 
тестване на титър*:

Да се провери имунитета след завършване на 
първоначалните ваксинационни серии при малки 
кученца >24 седм. възраст.

*Source: AAHA Canine Vaccination Guidelines Revised 2017

Тествайте най-малко 2 седмици след 
последната доза от първоначалните серии

Кученцето е защитено Кученцето е възприемчиво 
и трябва да получи 
единична доза от 
комбинирана ваксина

Ако е необходима оценка 
на отговора на кученцето 
спрямо ваксиналната доза, 
тествайте отново 2-4 
седмици след 
ваксинацията.

Бележка:
За намаляване объркването между 
положителен резултат по време на 
коластралните антитела от 
майката срещу протекцията, 
придобита от ваксинацията, 
тествайте на 24 седм. възраст или 
повече и поне 2 седмици след 
последната доза.

Тестване в указания момент

Кучето е защитено Кучето може да е 
възприемчиво или 
генетично "не отговаря".
Препоръчва се прилагане 
на единична доза от 
комбинирана ваксина.

Ако е необходима 
проверка на имунния 
отговор на кучето спрямо 
ваксиналната доза, 
тествайте отново 2-4 
седмици след 
ваксинацията.

Отново е отрицателно при 
последващото тестване, 
кучето може би е "не-
отговарящо"




