
Трахеобронхіт – хвороба виліковна. У більшості 
випадків собаки потребують 10-денного курсу 
лікування антибіотиками, а вже повноцінне 
одужання може тривати до 6 тижнів. Однак, дуже 
часто хвороба ускладнюється і може потребувати 
додаткового лікування. Якщо собака захворів 
на інфекційний трахеобронхіт – лікування 
вимагатиме часу, буде складним та витратним. 
Звичайно, краще рішення – це профілактика.  

Запитайте у свого ветеринарного лікаря про 
інтраназальну  вакцину Nobivac® KC вже сьогодні.

Проста інтраназальна вакцинація може 
стимулювати імунітет до Bordetella bronchisep-
tica та вірусу парагрипу собак – двох основних 
причин трахеобронхіту. Вакцинація починає 
діяти вже через 3 дні після введення лише 
однієї краплі у ніс Вашого собаки, і забезпечує 
неперервний захист протягом 12 місяців – у будь-
який час і будь-де.

Профілактика захворювання ефективніша 
і доцільніша за лікування. 

Надійний захист найцінніших стосунків

Захистіть 
свого собаку від 
трахеобронхіту! 
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Nobivac® KC — жива ліфіолізована комбінована 
вакцина проти бордотеліозу та парагрипу собак.
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РИЗИК ІСНУЄ 
МАЙЖЕ ВСЮДИ— 
ВІД ПАРКІВ ДО 
ВЕТЕРИНАРНИХ 
КЛІНІК

ВИСНАЖЛИВЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ, 
НА ЯКЕ СОБАКА 
МОЖЕ ЗАХВОРІТИ 
БУДЬ-ДЕ

Соціальна природа собак завжди спонукає 
їх близько контактувати з іншим собаками. 
Тому ризик інфекційного трахеобронхіту 
постає перед багатьма собаками всюди, де 
вони вступають у контакт із оточуючим світом. 
Інфекція може передаватися між собаками 
через повітря, через безпосередній контакт 
із інфікованим собакою чи непрямий контакт 
із забрудненими об’єктами, наприклад, через 
іграшки чи миски собак.

Не є виключенням можливість інфікування 
у більш розповсюджених місцях соціальної 
взаємодії собак, таких як:

• парки;

• виставки;

• тренування;

• прогулянки;

• ветеринарні лікарні;

• грумінг-салони.

Інфекційний трахеобронхіт собак, що оманливо 
поширений під назвою «розплідниковий 
кашель», є дуже контагіозним респіраторним 
захворюванням, Правда в тому, що Ваш собака 
може захворіти у багатьох інших місцях, окрім 
розплідника, і це може відбутися будь-коли.

Інфекційний трахеобронхіт може:

• уражати собак усіх вікових груп;

• проявлятися у вигляді нападів жорсткого 
 сухого кашлю;

• тривати протягом декількох тижнів; 

• переходити у пневмонію; 

• бути летальним при ускладненнях у цуценят 
 та собак старшого віку.

Інфекційний трахеобронхіт легко передається 
і може спричинити те, що соціально активні 
у повсякденному житті собаки тижнями 
страждатимуть від жахливого кашлю, якщо 
їх вчасно не вакцинувати.


