
BULA DO PRODUTO 

IMUNOCAN D® 
Vacina Inativada contra Microsporum canis 

 
USO VETERINÁRIO 

 
Composição: 
Cada dose de 1 ml contém: 
Microsporum canis inativado, no mínimo 1 milhão de formas vegetativas   
Excipientes: formaldeído (máximo 0,05%) e solução salina fisiológica  
 
Indicações: 
Prevenção e terapia de dermatomicoses em cães e gatos, induzidas por Microsporum canis. 
 
Posologia e modo de usar: 
A dose de 1 ml independentemente da idade, peso e raça do animal. Vacinar filhotes a partir dos 2 meses ou mais, administrando 
duas doses com intervalo de 10 a 21 dias entre a primeira e a segunda dose. A terceira dose poderá ser aplicada, se necessário, 
para fins terapêuticos, 10 a 21 dias após a revacinação. 
Em cães a aplicação deve ser feita por injeção intramuscular profunda na musculatura da extremidade pélvica e em gatos, por 
injeção subcutânea ou intramuscular. Nas duas espécies, aplicar a primeira dose no lado esquerdo e a revacinação no lado direito 
do animal. 
 
Contraindicações e limitações de uso: 
Estados febris, e cadelas em gestação não devem ser vacinadas. Outras intervenções imunoprofiláticas não deverão ser exercidas 
durante uma semana antes da primeira dose até 14 dias após a segunda (ou terceira, se necessária) vacinação. 
 
Reações adversas: 
Pode ocorrer reação local (usualmente do tamanho de uma ervilha) no ponto da injeção que desaparece dentro de 3 semanas. 
Hipersensibilidade poderá ocorrer em casos excepcionais. 
Se for observado qualquer efeito adverso não descrito na bula, o seu veterinário deverá ser avisado. 
 
Precauções: 
AGITAR O CONTEÚDO DO FRASCO ANTES DE USAR 
Vacinar somente animais sadios e adequadamente nutridos. 
Possível tratamento antiparasitário deverá ser administrado 10 dias antes da vacinação. Os animais vacinados não deverão 
ser submetidos a treinamento ou exercitados por uma semana após vacinação. IMUNOCAN deverá ser usado sempre 
isoladamente (nunca como diluente de vacinas liofilizadas ou misturada com outras vacinas líquidas). 

 
Venda sob prescrição do Médico Veterinário. 
 
Responsável Técnico: Dr. José Felix Daud – CRMV-SP 1631 
 
Prazo de Validade: 18 meses a partir da data da fabricação. 
 
Apresentação: Frasco ampola contendo 1 ml, acondicionados em caixas plásticas contendo 2, 10, 20, 50 ou 100 frascos. 
 
Modo de Conservação: entre 20 C e 80 C, ao abrigo da luz. 
Não congelar. Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar após prazo de validade. 
 
Partida, Data da Fabricação e Data do Vencimento: ver embalagem. 
Licenciado no Ministério da Agricultura sob no 9.727 em 22/03/2013 

 
Proprietário e Fabricante: 
Bioveta a.s.  
Komenského 212,  683 23  Ivanovice na Hané — Czech Republic (República Tcheca) 
 
Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor: 
Laboratórios Grascon do Brasil Ltda. 
Rua Emilio de Souza Docca, 472 - São Paulo SP 
04379-024  
CNPJ : 03.670.008/0001-53 
 

PRODUTO IMPORTADO 
Produzido por Bioveta a.s. como Biocan M Plus 

 


