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Vacina contra Rinotraqueíte, Calicivirose, 
Clamidiose e Panleucopenia felina.

Uso Veterinário

INDICAÇÕES
FELINE-4 é recomendada para a vacinação de gatos 
contra as doenças causadas pelo vírus da rinotraqueíte, 
calicivirus e da panleucopenia felina e como auxiliar na 
atenuação da doença causada por Chlamydia psittaci.

DOSAGEM
Reconstituir a vacina liofilizada com o diluente líquido 
que a acompanha e injetar assepticamente uma dose (1 
mL) em gatos saudáveis por via subcutânea ou 
intramuscular. Na primovacinação, revacinar com uma 
segunda dose de 1 mL após 3 a 4 semanas. Gatos com 
menos de 12 semanas de idade devem ser revacinados a 
cada 3 a 4 semanas até atingir 12 a 16 semanas de 
idade. Revacinar anualmente com dose única de 1 mL.

DESCRIÇÃO
FELINE-4 contém uma suspensão liofilizada de vírus 
vivos atenuados da rinotraqueíte, calicivirose e 
panleucopenia felina e Chlamydia psittaci, 
propagados em uma linhagem celular estável, bem como 
água estéril como diluente. A eficácia da vacina foi 
avaliada através de testes de vacinação e desafio, 
enquanto que a inocuidade foi demonstrada em 
avaliações em campo.

PRECAUÇÕES
Conservar em temperatura entre 2oC e 7oC. Usar todo o 
conteúdo da vacina imediatamente após a reconstituição. 
Não utilizar produtos químicos para esterilizar seringas e 
agulhas. Queimar os frascos vazios e as sobras de 
produto não utilizadas. Contém gentamicina como 
conservante. Geralmente, recomenda-se não vacinar 
gatas prenhes. Em caso de reação anafilática, administrar 
epinefrina.
Como em quaisquer outras vacinas, em casos 
excepcionais podem ocorrer reações de 
hipersensibilidade que requerem tratamento sintomático 
adequado.

APRESENTAÇÕES
Estojos contendo 10 doses (10 frascos de vacina 
liofilizada e 10 frascos de diluente) ou 5 doses (5 frascos 
de vacina liofilizada e 5 frascos de diluente).

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do 
médico veterinário.

PRAZO DE VALIDADE E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
18 meses após a data de fabricação.
Conservar entre 2°C e 7°C. Não congelar.

Representante exclusivo no Brasil, importador e 
distribuidor:
Merial Saúde Animal Ltda.
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55

Licenciado no Ministério da Agricultura sob no 6.922 em 
08/06/99.

Resp. técnica: Dr. Henry Berger de Almeida 
CRMV-SP n° 10.114

Proprietário e fabricante:
Merial USA
U.S. Vet. Lic. No 298

Produto Importado

Para informações adicionais, consulte o
Serviço de Atendimento Gratuito ao Consumidor: 
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