
GiardiaVax®

Vacina inativada contra 
Giardíase Canina

USO VETERINÁRIO

Indicações: 
Para vacinação de cães sadios a 
partir de 8 semanas de idade, 
como auxiliar na prevenção da 
doença clínica causada por 
Giardia lamblia.
A Giardíase é uma doença grave 
causada por um protozoário flage- 
lado, Giardia lamblia, atualmente 
disseminada por todo o mundo e 
reconhecida como zoonose pela 
Organização Mundial de Saúde 
(O.M.S.).
O cão infecta-se facilmente ingerin- 
do cistos de Giardia, que podem 
estar presentes na água, nos ali- 
mentos ou nos pêlos dos animais.
A Giardíase causa a síndrome da 
má-absorção/má-digestão, levan- 
do à desidratação, diarreia, perda 
de peso, dor abdominal e flatu- 

lência. Além disso, são sinais 
clínicos comuns da Giardíase a 
perda de apetite, vômitos e letargia.
A vacinação de cães com 
GiardiaVax® reduz significativa-
mente a incidência, severidade e 
duração da eliminação de cistos e, 
consequentemente, a contamina- 
ção do ambiente.

Posologia e Modo de Usar: 
Aplicar uma dose de 1 mL por via 
subcutânea, assepticamente. Uma 
segunda dose deve ser aplicada de 
duas a quatro semanas após a 
primeira vacinação.
Recomenda-se a revacinação anual. 
AGITAR BEM ANTES DE USAR. 

Precauções: 
• O uso concomitante com subs- 
tâncias anti-microbianas ou anti- 
inflamatórias poderá interferir no
desenvolvimento e manutenção da 
resposta imune após a vacina-
ção.
• Conservar entre 2oC e 8oC, ao
abrigo da luz. EVITAR CONGELA-
MENTO. Usar todo o conteúdo do
frasco após aberto. 

Embora raras, reações alérgicas e 
anafiláticas podem ser observa- 
das. Nestes casos administrar 
anti-histamínico e epinefrina res- 
pectivamente.
• Após a exposição natural à 
Giardia lamblia, alguns cães 
vacinados podem eliminar cistos. 
Portanto, devem-se adotar medi- 
das de higiene e práticas de sa- 
nidade adequadas.
• Apenas animais saudáveis 
devem ser vacinados. Caso o 
animal esteja incubando a doença 
no momento da vacinação, a 
eficácia da vacina pode ser pre- 
judicada. 
• A resposta adequada à vacina- 
ção é diretamente ligada à com- 
petência imunológica de cada 
animal.
• Mantenha fora do alcance de 
crianças. Incinerar o frasco e a
sobra do produto não utilizado. 
• Contém Timerosal e Genta- 
micina como agentes conservan- 
tes. 
• A vacinação deverá ser prece- 
dida por um minucioso exame 

clínico, realizado por um Médico 
Veterinário.

Apresentação: 
Caixa contendo 25 frascos de 1 mL 
de vacina contra Giardíase.

Validade do produto: 
18 meses após a data de fabrica- 
ção.

Proprietário e Fabricante:
Zoetis Indústria de Produtos Vete- 
rinários Ltda.
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701
CEP 13064-798 - Campinas - SP 
CNPJ 43.588.045/0001-31
Indústria Brasileira
SAC 0800 011 1919

Responsável Técnico:
Dr. Renato Beneduzzi Ferreira
CRMV-SP no 1695

Licenciado no Ministério da Agri- 
cultura sob no 9469 em 25/03/09. 
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