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Надійний захист найцінніших стосунків

Надійний захист найцінніших стосунків

Протягом життя коти можуть хворіти на різні 
захворювання. Більшість із них — виліковні, 
але від деяких інфекційних та вірусних 
захворювань не існує ефективного лікування. 
Ось чому дуже важливо обговорити з Вашим 
ветеринарним лікарем те, як Ви можете 
захистити свого кота від ризиків, з якими він 
може зіткнутися. 
Запитайте у свого ветеринарного лікаря про 
вакцину Nobivak® Tricat Trio.

Пожиттєвий захист означає дотримання графіку 
вакцинації Вашого кота. Сюди входить своєчасна 
перша вакцинація, ревакцинація та наступні 
вакцинації протягом життя. Регулярно відвідуючи 
ветеринарного лікаря, Ви завжди будете знати 
про те, який захист потрібен Вашому коту коли 
він росте та дорослішає.

Реєстраційне посвідчення № ВА-00060-02-14. 

Nobivac® Tricat Trio — жива атенуйована вакцина 
проти вірусного ринотрахеїту, панлейкопенії, 
каліцивірусної інфекції котів.



Іноді її називають котячою чумкою. 
Це швидкопротікаюча вірусна хвороба 
котів, що характеризується підвищенням 
температури тіла, гастроентеритом, загаль-
ною інтоксикацією та зневодненням. Іноді 
перебіг хвороби буває надгострим і тварини 
гинуть раптово. Летальність у дорослих осо-
бин до 75%, а у кошенят до 90%. Тварини, 
що перехворіли, можуть бути вірусоносіями 
протягом одного року. Вакцинація забез-
печує дуже ефективний захист проти цього 
захворювання. Її рекомендують усім котам, 
оскільки лікування може бути складним, 
дорогим і не завжди успішним.  

Котяча панлейкопенія

Сказ

Сказ це гостре інфекційне захворювання 
тварин та людини, що вражає центральну 
нервову систему. Захворювання є летальним 
та невиліковним. Зараження відбувається 
під час укусу або коли слина потрапляє на 
слизові оболонки чи пошкоджену шкіру. 
Джерелом збудника захворювання можуть 
бути: гризуни, дикі та бродячі тварини. 
У зв’язку із складною епізоотичною ситуа-
цією в Україні, щорічна вакцинація проти 
сказу є обов’язкова.

Вакцина Nobivac® 
Tricat Trio
Nobivac® Tricat Trio містить такі антигени:

• живий атенуйований вірус каліцивірусної
 інфекції котів;

• живий атенуйований вірус ринотрахеїту котів;

• живий атенуйований вірус панлейкопенії котів.

Вакцина Nobivac® Tricat Trio забезпечує 
стійкий імунітет проти котячої панлейкопенії 
тривалістю до трьох років.

Переваги вакцини Nobivac® Tricat Trio:

• Тривалість імунітету від котячої 
панлейкопенії становить 3 роки;

• Якісний перехресний захист від нещодавно 
виділених польових культур котячої 
панлейкопенії.

У результаті 
маємо такий графік 
вакцинації:

Котячий вірусний ринотрахеїт

Котячий каліцивірус

Це висококонтагіозна інфекція верхніх 
дихальних шляхів у котів. Вона може бути 
небезпечною для будь-якого незахищеного 
кота, а особливо для кошенят. Інколи 
інфіковані коти можуть одужувати, але 
протягом року залишаються носіями вірусу, 
також можливі рецидиви хвороби при 
зниженні імунітету. У деяких котів можуть 
виникнути незворотні зміни, наприклад, 
рецидивні проблеми з очима, хронічний риніт, 
запалення носа та навіть можливі аборти.

Цей вірус широко поширений та висококон-
тагіозний. Він вражає верхні дихальні шляхи 
кота і навіть може призвести до загибелі тва-
рини. Виразки є типовими ознаками інфекції 
і можуть виникати на язиці, склепінні ротової 
порожнини чи носі, спричиняючи біль, коли 
кіт їсть. Вірус може продовжувати поширюва-
тися на інших тварин, навіть коли кіт одужав.

Захистіть свого 
кота від більшості 
поширених 
захворювань 
Існує багато захворювань, що можуть 
уражати вашого кота, і більшість
з них можна попередити. 

Початковий курс вакцинації Ревакци-
націяВік тварини

8-9 тижнів 12 тижнів старше
12 тижнів

через 
3-4 тижні щорічно
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Базова вакцинація До кінця 
життя


