
Надійний захист найцінніших стосунків

Вакцинація та соціалізація
Набутий імунітет цуценят проти поширених 
летальних захворювань необхідно замінювати 
імунітетом, стимульованим вакциною у ранньому 
віці. Ветеринарний лікар може рекомендувати Вам 
інтегровану безпечну програму соціалізації.

Доки Ваше цуценя не вакциноване, необхідно:

• Не дозволяти йому контактувати 
з невакцинованими собаками.

• Виводити цуценя надвір у місця, де не гуляють 
інші собаки. За необхідності переносити його, 
щоб уникнути контакту з іншими собаками 
та забрудненими ділянками.

Щоб зробити соціалізацію свого цуценя більш 
комфортною та ефективною, подбайте про 
своєчасну вакцинацію. 

Запитайте у свого ветеринарного лікаря про 
сучасну вакцину Nobivac® Puppy DP, спеціально 
розроблену для несоціалізованих цуценят.

Програма вакцинації 
для захисту вашого улюбленця 
протягом життя

Захистіть 
своє цуценя 
під час соціалізації!
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Що це …
Чому це так важливо ...
Як цього досягти ...
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Nobivac® Puppy DP — жива полівалентна вакцина 
проти чуми та парвовірусу собак.



Гарна соціалізація – 
це найкращий шлях 
виростити доброзичливе 
та адаптоване цуценя.

Найпоширенішими причинами 
страху та агресії є відсутність 
соціалізації. З цуценям не слід 
поводитися так, щоб воно стало 
боятися людей та нового досвіду.

Чому соціалізація така важлива?
Щоб бути гарним домашнім улюбленцем, собака 
має добре ладнати з іншими живими істотами, 
а також щоденно отримувати різноманітний 
досвід. Вдало соціалізовані цуценята виростають 
щасливими та доброзичливими у стосунках з 
людьми та тваринами у різних ситуаціях, під 
час тривалих та приємних прогулянок зі своїми 
власниками.

На жаль, не всім цуценятам щастить. Цуценя, яке 
не пройшло належну соціалізацію та приручення, 
може вкусити незнайому людину, може бути 
агресивним до інших собак чи дуже боятися 
незнайомців. Його можуть дуже лякати нові місця, 
чи його може нудити від страху, коли його везуть 
у машині. Природня реакція лякливого собаки, 
який не може втекти, це агресія.

Разом із агресією страх дає початок багатьом 
іншим поведінковим проблемам. Цей страх часто 
пов’язаний з відсутністю достатнього досвіду під 
час дорослішання цуценяти. Власникам часто 
важко подолати отримані поведінкові проблеми 
і вони можуть призвести до того, що собаку 
віддадуть до притулку для тварин, де на нього 
чекає невизначене майбутнє чи евтаназія у разі 
неприйнятної поведінки.

Все більше молодих собак гине через поведінкові 
проблеми, аніж від захворювань, від яких існує 
вакцинація. Гарна соціалізація та приручення може 
допомогти попередити багато проблем 
із поведінкою.

Що таке соціалізація цуценяти?
Усі тварини, включно з собаками, мають 
особливий чутливий період на початку свого 
життя. У цей період вони навчаються сприймати 
речі навколишнього світу так, щоб потім їх не 
боятися. У цуценят цей період закінчується на 
12-16-й тиждень життя. Після того, як період 
соціалізації завершується, незнайомі люди, 
предмети, обставини сприймаються з великою 
обережністю і можуть лякати, що врешті може 
призвести до агресії.

Під час соціалізації у цуценят трапляються зустрічі 
та приємні контакти з багатьма дорослими 
людьми, дітьми та собаками (цуценятами та 
дорослими собаками), також ці контакти тривають 
протягом всього життя.

Приручення цуценят полягає у залученні 
широкого діапазону подій, середовищ та ситуацій.


