
Recombitek® C4/CV
Vacina recombinante contra Cinomose, Hepatite, 
Adenovirose tipo 2, Coronavirose, Parainfluenza  
Parvovirose.

Uso Veterinário

INDICAÇÕES
Recombitek® C4/CV é recomendada para a vacinação de 
cães saudáveis com 6 semanas de idade ou mais, contra 
doenças causadas pelos vírus da cinomose, hepatite, 
adenovírus canino tipo 2, coronavírus canino, parvovírus 
canino e vírus da parainfluenza tipo 2.

DOSAGEM
Reconstituir a vacina liofilizada com o diluente líquido que a 
acompanha e injetar assepticamente 1 mL (1 dose) por via 
subcutânea ou intramuscular em cães saudáveis. Na 
primovacinação, revacinar com uma segunda dose de 1 mL 
após 2 a 3 semanas.
Cães com menos de 12 semanas de idade devem ser 
revacinados a cada 2 a 3 semanas, até atingir 12 semanas de 
idade. Revacinar anualmente com uma única dose de 1 mL.

Dosagem  em associação a outras vacinas
O diluente da vacina Recombitek C4/CV pode ser substituído 
pela vacina Recombitek 4 Lepto para reconstituição da fração 
liofilizada. A dose de 1 mL deve ser aplicada assepticamente 
por via subcutânea.

PRECAUÇÕES
Conservar em temperatura entre 2oC e 7oC. NÃO 
CONGELAR. Usar todo o conteúdo imediatamente após a 
reconstituição. Não usar produtos químicos para esterilizar 
seringas e agulhas. Queimar o frasco e todo o conteúdo não 
usado.
Contém gentamicina como conservante. Recomenda-se 
evitar a vacinação de fêmeas prenhes. Em casos raros, a 
administração de vacinas poderá causar letargia transitória, 
febre, reações de hipersensibilidade ou inflamatórias, bem 
como dor e edema no local da injeção. Seguindo a 
prescrição de um veterinário, o tratamento poderá incluir 
anti-histamínicos, antiinflamatórios e/ou epinefrina.
Manter este ou qualquer outro medicamento longe do 
alcance de crianças e animais domésticos.
A vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta 
carga parasitária ou sob condições de estresse, poderá 

comprometer o estabelecimento de uma imunidade sólida. 
A vacinação deve ser precedida por um minucioso exame 
clínico realizado pelo médico veterinário.

APRESENTAÇÕES
Estojos contendo 10 doses (10 frascos de vacina liofilizada 
e 10 frascos de diluente), 25 doses (25 frascos de vacina 
liofilizada e 25 frascos de diluente) ou 50 doses (50 frascos 
de vacina liofilizada e 50 frascos de diluente).

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico 
veterinário.

Prazo de validade e condições de conservação
Validade: 18 meses após a data de fabricação. Conservar 
entre 2oC e 7oC. 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 9.238 em 
24/10/06.

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

Recombitek é uma marca registrada de Merial, Inc.

Para informações adicionais, consulte o
Serviço de Atendimento Gratuito ao Consumidor:
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GRAPHIC ARTWORK APPROVAL
Code: 1416/03
PRODUCT: 

CANCEL AND REPLACE: 1416/02

INITIALS: PAULINIA - LP
VERSION - DATE (-HOUR if needed): 
A - 26 DEC 2011 - 11H00 - Projeto Henry
B - 20 MAR 2013 - 08H10 - dosagem em associação
C - 21 MAR 2013 - 16H00 - altCOUNTRY: BRAZIL (BR)

Dimensions:  
mm = 183 x 75 mm
inches=

VERSION COLORS
BLACK CUTRECOMBITEK C4CV
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