
Defensor®

Vacina contra Raiva
(Dos cães e gatos)

USO VETERINÁRIO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Defensor é para vacinação de 
animais sadios (cães e gatos), como um auxiliar na prevenção 
da raiva. A vacina é preparada com vírus cultivado em linhagem  
celular, inativado quimica mente e tendo o hidróxido de 
alumínio como adjuvante. Esta cepa é altamente imunogênica, 
sendo uma amostra fixa do vírus rábico, proveniente do isolado 
original de Louis Pasteur, em 1882. O vírus inativado é formu-
lado com um adjuvante altamente purificado, que resulta em 
uma melhor resposta imunológica e uma irritação tecidual 
mais baixa.
SEGURANÇA E EFICÁCIA: A linhagem celular estabelecida 
usada em Defensor tem sido extensamente testada para 
comprovar a ausência de agentes contaminantes. Em adição, 
o uso de uma linhagem celular estabelecida produz uma 
vacina de potência consistente em todos os lotes. Defensor 
mostrou segurança uniforme nos testes experimentais con-
duzidos por Zoetis Inc., e não se observou reações adversas 
em extensos testes clínicos da vacina.

Um estudo de duração de imunidade, conduzido de acordo 
com a regulamentação federal e sob direção do Departa-
mento de Agricultura dos EUA, demonstrou que a dose de  
1 mL encontra-se de acordo com as instruções para proteção 
de cães e gatos contra desafios virulentos. 

INDICAÇÕES: Defensor é indicada para vacinação de animais 
sadios (cães e gatos) como auxiliar na prevenção das infecções 
do vírus da raiva.

MODO DE USAR E DOSAGENS:
Recomendações gerais: Agite o produto antes de usar; utilize 
técnicas assépticas para aplicar o produto.
Cães e gatos: Administrar dose única de 1 mL por via sub-
cutânea, em animais acima de 3 meses de idade. Repetir  
a aplicação 1 ano depois. Revacinação: As vacinações  
subseqüentes deverão ser feitas anualmente, com dose 
única. A vacinação em cães pode ser feita também pela via 
intramuscular.
PRECAUÇÕES:
- Armazenar o produto à temperatura entre 2°C e 8°C. 

Não congelar.
- Usar todo o conteúdo do frasco depois de aberto.
- Contém gentamicina como preservativo.
- Como todo produto biológico, anafilaxia pode ocorrer após 

o uso. Nestes casos, usar epinefrina e terapia de suporte 
adequado.

- Este produto mostrou-se eficaz em animais sadios, contudo 
uma resposta imunológica adequada poderá não ocorrer 
se os animais estiverem parasitados, mal nutridos, incubando  
alguma doença infecciosa ou ainda estressados ou se a 
vacina não foi estocada ou manuseada de acordo com as 
orientações da bula.

Venda sob prescrição e aplicação por orientação do Médico 
Veterinário.  
PRODUTO IMPORTADO


