
BULA PRODUTO 

IMUNOCAN V8® 
VACINA CONTRA CINOMOSE (CDV), HEPATITE INFECCIOSA (CAV-1), 
LARINGOTRAQUEíTE INFECCIOSA (CAV-2), PARVOVIROSE (CPV-2), 

PARAINFLUENZA (CPiV-2) E LEPTOSPIROSE 

(L.icterohaemorrhagiae, L. canicola e L.gryppothyphosa), para cães 

 
USO VETERINÁRIO 

 
 

Composição: 

Fração liofilizada: cada dose contém: 

Vírus febris contagiosae canis                                    min.103.0  TClD50  máx. 104,5 TCID50 

Vírus Iaryngotracheitidis contagiosae canis            min.103.5  TClD50  máx. 104,5 TCID50 

Parvovirus enteritidis canis                                         min. 104.5 TClD50  
 máx. 105.5 TClD50  

Vírus Parainfluensis canis                                            min.103.0  TClD50  máx. 104,2 TCID50 

Meio de liofilização q.s.p.                                           1 ml 

 

Fração líquida: cada dose contem: 

Leptospira icterohaemorrhagiae inativada                     Título mínimo 32 definido por MAT* 

Leptospira canicola inativada              Título mínimo 32 definido por MAT* 

Leptospira grippotyphoga inativada                                 Título mínimo 32 definido por MAT* 

Hidróxido de alumínio             2 mg 

Veículo q.s.p.                                                                1 ml  

*Média geométrica dos títulos de anticorpos específicos definidos por teste de micro aglutinação. 

 

Indicações: 
Vacina para imunização ativa de cães contra Cinomose (CDV), Hepatite Infecciosa(CAV-1), 

Laringotraqueíte Infecciosa (CAV-2), Parvovirose (CPV), Parainfluenza (CPiV-2)  e Leptospirose 

(Leptospira icterohaemorrhagiae, L. canicola e L. gryppothyphosa inativadas) 

Posologia e modo de usar: 

A dose é de 1ml independentemente da idade, peso e raça do animal. 

Cães de 8 semanas ou mais deverão receber duas doses da vacina com intervalo de 14 a 21 dias entre a 

primeira e a segunda dose. Recomenda-se a revacinação anual. Reconstituir a vacina, adicionando a 

fração líquida à fração liofilizada e AGITAR O CONTEÚDO DO FRASCO ANTES DE USAR. Após a 

reconstituição, a vacina deve ser aplicada imediatamente, por injeção subcutânea, preferentemente na 

região atrás da escápula. 

 

Contraindicações: 

Não aplicar em animais em estado febril. 

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. 

 



Precauções: 
Embora a vacina seja segura inclusive em cadelas gestantes e lactantes, o uso em animais nessas 
condições fica a critério do Médico Veterinário. 
Vacinar somente animais sadios e adequadamente nutridos. Possível tratamento antiparasitário 
deverá ser administrado pelo menos 10 dias antes da vacinação. Os animais vacinados não deverão 
ser submetidos a treinamento ou exercitados por uma semana após a vacinação. 
Não utilizar após o prazo de validade. 

 
Venda sob prescrição de 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: 
5 doses: 5 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 5 frascos 
contendo a fração líquida (antígenos Leptospira);  
10 doses: 10 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 10 frascos 
contendo a fração líquida (antígenos Leptospira); 
20 doses: 20 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 20 frascos 
contendo a fração líquida (antígenos Leptospira); 
100 doses: 100 frascos contendo a fração liofilizada (antígenos virais), acompanhados de 100 frascos 
contendo a fração líquida (antígenos Leptospira) 

 
Modo de Conservação: 
Em local seco, ao abrigo da luz, entre 2oC e 8 oC. Não congelar. 
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar após o 
prazo de validade. 

 
Partida, Data da fabricação e Data do vencimento: ver embalagem  

 

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n o 10.191 em 03/06/2016 

 

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 Emílio de Souza Docca, 472 - São Paulo - SP  

04379-024 

CNPJ: 03.670.008/0001-53 

 

PRODUTO IMPORTADO 

 


