
BULA DO PRODUTO 

BIOFEL PCH® 
Vacina Inativada contra Panleucopenia, Calicivírus e Herpevírus em gatos 

 
USO VETERINÁRIO 

Composição: 

Virus da Panleucopenia Contagiosa Felina inativado:  PR ≥1* 

Calicivirus felino inativado:     PR ≥1* 
Herpevirus felino inativado:    PR ≥1* 

Excipientes: adjuvante oleoso. 

 

Indicações: 
Para imunização ativa de gatos contra infecções por vírus da Panleucopenia Contagiosa, 
Calicivírus e Herpesvírus. A proteção vacinal aparece dentro de 2 a 4 semanas após a 
revacinação e perdura por 12 meses. 
 

Posologia e Modo de usar: 
Administrar 1ml, independentemente da idade, peso e raça, mas não antes de 8 semanas de idade. 
Aplicar por via subcutânea, preferentemente na área atrás da escápula. 
AGITAR BEM ANTES DE USAR. 
Vacinação básica: duas doses com 3 a 4 semanas de intervalo, sendo a primeira vacinação entre 8 e 
10 semanas de idade e a segunda vacinação com 3 meses de idade. 
 Revacinar a cada 12 meses. 
 
Contraindicações e limitações de uso: Estados febris. 
 
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. 

Nesse caso tratar de forma apropriada. 

Se for observado qualquer efeito adverso não descrito na bula, o seu veterinário deverá ser avisado. 

Precauções: 

Vacinar somente animais clinicamente sadios, bem nutridos. 
Possíveis tratamentos antiparasitários deverão preceder a vacinação em pelo menos 10 dias. 
Vacinação de gatas grávidas é recomendada na primeira metade da gestação. 
Não há informações disponíveis sobre interações com outros medicamentos. 

Não misturar com outros medicamentos. 
Contém adjuvante oleoso (óleo mineral): evitar auto inoculação acidental 
Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar após o prazo de validade. 
 
Venda sob prescrição do Médico Veterinário. 

 

Responsável Técnico: Dr. José Felix Daud – CRMV-SP 1631 

 

Prazo de Validade: 24 meses a partir da data da fabricação. 

 

Apresentação: Caixas plásticas contendo 2x1 ml, 10x1 ml,  e 100x1 ml  

 



Conservação: entre 2 0 C e 8 0 C, ao abrigo da luz. Não congelar. 

 
Partida, Data da Fabricação e Data do Vencimento: ver embalagem.  
 
Licenciado no Ministério da Agricultura sob n o 9.752 em 23/10/2013  
 
Proprietário e Fabricante: 
Bioveta a,s.  
Komenského 212, 683 23 — Ivanovice na Hané — Czech Republic. 
 
Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor: 

Laboratórios Grascon do Brasil Ltda. 
Rua Emilio de Souza Docca, 472 - São Paulo SP 04739-024 
CNPJ: 03.670.008/0001-53 

PRODUTO IMPORTADO 

 

 

 

 


