VAKSINASJONSSKJEMA
Eier ( Navn / adresse / telefonnummer ):
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*) Pi som er i DHPPi vaksine er gyldig kun 1 år, resten av vaksinen er gyldig i 3 år
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3 årig vaksine
DHP / DHPPi *)

1 årig vaksine
Pi / BbPi

Rabisin,
Leptospirose

VAKSINASJONSSKJEMA
Annen info til veterinæren:
Dato: _____________

Veterinær (sign): ___________________________________

Vaksineanbefaling:


Første vaksine ved 12-16 ukers alder, DHPPi. Vaksinen gir størst immunitet ved 16 uker. Dette er en vaksine mot valpesyke (D), smittsom
leverbetennelse (Hepatitt, H), Parvo (P) og kennelhoste (parainfluensa, Pi).



Andre vaksine ved 1 års alder (9 mnd etter første vaksine), DHPPi (grunnimmunisering på plass)




Deretter hvert 3. år med DHPPi, de to mellomliggende årene enten Pi eller BbPi
Ved nesevaksine (BbPi) tar man hvert 3. år DHP, ikke DHPPi

Informasjon vedr vaksinasjon av trekkhunder:


NHF understreker også at alle valper bør vaksineres ved ca. 12 ukers alder. Selv om hundene ikke går løp er det viktig å beskytte valpene mot
smittsomme sykdommer. Dette er et hensyn alle bør ta ovenfor hverandre og hundene. Dette er ikke noe som kun angår den enkelte kjører.
Grunnvaksinen er da på plass når hundene revaksineres ved ett års alder. Fra da av kan revaksinering foretas hvert tredje år. Hvis hunden først
vaksineres ved voksen løpsklar alder, må den revaksineres igjen et år etterpå for å kunne starte etter nye regler. Det er derfor lite å spare på ikke å
vaksinere valper hvis en ser hundens liv under ett.



NB! Ved vaksinering med Rabisin skal hunden ikke motta andre vaksiner i tidsrommet 14 dager før / 14 dager etter at den vaksineres.



Ta vare på vaksinasjonskortet på alle hundene, og sørg for at kortet følger til nye eiere.

Det er som regel fint å vaksinere på sommeren når hundene trener lite og mange har som regel valper da. En prøver å samle opp valpekullene slik at en
vaksinerer når de yngste fyller 12 uker.
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VAKSINASJONSSKJEMA
HVERT ÅR (sommer) vaksineres





ALLE valpene på kennelen
Alle åringer
Alle som ikke har fått vaksine på 3 år
Alle innkjøpte hunder uten vaksineattest. Også de som ble kjøpt året før uten attest som må revaksineres

Alle som driver avl på kennelen må ha vaksinering minst en gang i året. Velg da et tidspunkt når valpene er ca.12 uker. For valper født om vinteren eller at
valper fødes veldig spredt, så må en nesten vaksinere disse hver for seg, slik at de ikke går langt over 12 uker og dermed ubeskyttet.
Hvis kennelen ikke har et stort problem med Parvo (kan få tester som viser om diaré hos valper skyldes Parvo) så anbefales ikke vaksinering av valper under 12
uker. Ved 6 uker vil kanskje 90 % av vaksinene være uvirksomme pga antistoffer fra mora via råmelk når valpen ble født.
NB! Det er veldig viktig å ikke sløyfe 16 ukers vaksinen selv om valpen er vaksinert på 8 uker. Mange valper vil ikke få noen effekt av 8 ukers vaksinen, og
er da ubeskyttet etter 12-16 ukers alder. Vaksine som 1.åring er mye viktigere enn ved 6 - 8 uker.
Skal du vaksinere flere enn 15 hunder skriver du ut førstesiden flere ganger
Les mer på nettsidene våre, her:
https://hakadalsledehundklubb.no/vaksinering-og-merking-med-microchip/
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