VACCINATION
AF DIN HUND!

Hvad bør min hund
vaccineres for?
Din hund bør altid vaccineres mod Hundesyge, Leverbetændelse og Parvovirus diarre. Disse vacciner kalder vi for hundens
kernevacciner, fordi alle hunde er i risiko og kan blive alvorligt
syge eller dø, hvis de smittes uden at være tilstrækkeligt vaccinerede.
Du skal herudover tale med din dyrlæge om din hunds behov
for vaccination mod andre smitsomme sygdomme som fx Rabies, Leptospirose, Borreliose og Kennelhoste, som er vacciner,
der gives ud over kernevaccinerne.

Hvornår bør min hvalp
vaccineres?
»

Første gang ved 6-8 ugers alderen

»

Anden gang efter 12 ugers alderen

»

Tredje gang efter 16 ugers alderen

»

Og til sidst efter hvalpen er fyldt 6 måneder

Den første kernevaccine ved 6-8 ugers alderen gives fordi de
beskyttende antistoffer, den har fået fra tæven efter fødslen
falder til et niveau, der ikke længere er beskyttende. Denne
vaccination har hvalpen typisk allerede fået hos sin opdrætter.
Da hvalpens immunforsvar er i rivende udvikling, indtil den
er 6 måneder gammel, er det meget forskelligt, hvor gammel
hvalpen er, før dens immunforsvar er klar til at danne en god

og langvarig beskyttelse fra kernevaccinationen. Man gentager
derfor kernevaccinationen flere gange, fordi man vil sikre,
at hvalpen er beskyttet i hele perioden, og man ikke kan
forudsige, hvornår den enkelte hvalps immunforsvar er helt
klar til at danne en langvarig beskyttelse.

Hvornår bør min voksne hund
vaccineres?
Når din hund har fået en kernevaccine efter den er 6 måneder
gammel holder den i mindst 3 år før den skal gentages.
Er din hund også blevet vaccineret med andet end kernevaccinerne, vil du blive vejledt i, hvor ofte disse skal gentages
af din dyrlæge.

Jeg har hørt at man kan få lavet en titertest i
stedet for at vaccinere, er det rigtigt?
Nej titertest af en hundehvalp kan ikke erstatte kernevaccinationsprogrammet.
... men en titertest kan anvendes hos den unge eller voksne
hund, for at se om vaccinen virker ud over de 3 år, som den
er registreret til.
Du kan derfor sammen med din dyrlæge vælge at udføre
en godkendt titertest ved det årlige sundhedseftersyn. En
titertest fortæller desværre ikke noget om, hvor længe
beskyttelsen vil vare, efter hunden er testet. Det er derfor
din dyrlæge der vurderer, hvor hyppigt det vil være nødvendigt at gentage en titertest på netop din hund.

Stadig i tvivl om hvilke
vacciner, jeg bør have?
– spørg din dyrlæge

