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Informações técnicas
A RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L é uma vacina liofilizada. 
A fração Cinomose é um vírus vivo modificado, purificado 
e atenuado por cultivo em linhagem celular (cepa 
Onderstepoort). A fração Adenovírus Tipo 2  é um vírus vivo 
modificado, purificado e atenuado por cultivo em linhagem 
celular, que confere proteção contra Doença Respiratória 
causada por Adenovírus Tipo 2 e proteção cruzada contra 
Hepatite Infecciosa Canina  causada por Adenovírus Canino 
Tipo 1. A fração Coronavírus Canino é composta de virus 
morto, purificado, cultivado em linhagem celular. A produção 
de um antígeno inativado eficaz, seguro e com grande poder 
antigênico é possibilitada por técnicas especiais de 
preparação e pelo uso de um sistema adjuvante especial. 
A fração Parainfluenza Canina  é um vírus vivo modificado, 
purificado e atenuado por cultivo em linhagem celular. A 
fração Parvovírus Canino da vacina é preparada a partir 
de um vírus de campo atual, o CPV 2b, que foi isolado, 
modificado e atenuado através de baixas passagens em 
cultivo celular. O vírus vacinal foi purificado e modificado 
para proporcionar segurança, conservando suas 
características de antigenicidade e eficácia.
As frações Leptospira das vacinas são preparadas a partir 
de componentes de membrana externa através da tecnologia 
de sub-unidade O.M.C. (Outer Membrane Complex), usada 
para extrair os antígenos altamente imunogênicos das células 
da Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira canicola, 
Leptospira grippotyphosa e Leptospira pomona.

Indicação
A RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L é recomendada para 
a vacinação de cães saudáveis com 6 semanas de idade 
ou mais, como auxiliar na prevenção contra Cinomose, 
Hepatite Infecciosa Canina, Adenovírus Canino Tipo 2, 
Coronavírus Canino, Parainfluenza Canina, Parvovírus 
Canino, e Leptospirose causada pelas cepas Leptospira 
canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira 
grippotyphosa e Leptospira pomona.

Posologia, administração e modo de usar
Seguindo as normas usuais de anti-sepsia, reidratar a fração 
liofilizada com a fração líquida, misturando o conteúdo dos 
dois frascos que compõem a embalagem. Administrar uma 
dose de 1 mL por via subcutânea. Agitar bem antes de usar.

Esquema de vacinação
• Primovacinação: Iniciar em torno de 6 semanas de idade. 

Sabe-se que a presença de anticorpos maternos interfere 
no desenvolvimento da imunidade ativa. Por isso, os 
filhotes devem ser revacinados a cada 2 ou 
3 semanas até, no mínimo, 12 semanas de idade. Cães 
com idade acima de 12 semanas deverão receber 2 doses 
da RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L com intervalo de 2 ou 
3 semanas entre elas.

• Vacinação anual: recomenda-se a revacinação anual 
com uma dose de RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L.

Contraindicações e precauções
- Apenas animais saudáveis devem ser vacinados. Caso 

o animal esteja incubando a doença no momento da 
vacinação, a eficácia da vacina pode ser prejudicada.

- A vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta 
carga parasitária ou sob condições de estresse, poderá 
comprometer o estabelecimento de uma imunidade sólida.

- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou 
anti-inflamatórias poderá interferir com o desenvolvimento 
e a  manutenção da resposta imune após a vacinação.

- O processo de vacinação deverá ser precedido de um 
minucioso exame clínico, realizado por um 
médico-veterinário. 

- Usar todo o conteúdo imediatamente após a reconstituição.

- Contém gentamicina e timerosal como preservantes.
- Observar sempre as legislações estaduais e municipais 

para descarte deste produto.
- Manter este ou qualquer outro medicamento fora do 

alcance de crianças e animais domésticos.

Reações adversas
Em casos raros de reação anafilática, administrar epinefrina.

Apresentação
Caixa contendo 25 frascos com vacinas liofilizadas contra 
Cinomose, Doenças Respiratórias causadas por Adenovírus 
Tipo 2, Parainfluenza e Parvovirose, acompanhados de 
25 frascos de 1 mL de vacinas líquidas contra Coronavirose 
e Leptospirose (Leptospira canicola, Leptospira 
icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa 
e Leptospira pomona).

Observações
A resposta adequada à vacinação é diretamente ligada à 
competência imunológica de cada animal. Siga corretamente 
o modo de usar.

Condições de conservação
Conservar em temperatura entre 2ºC e 8ºC, ao abrigo da luz. 
Evitar congelamento. Manter este ou qualquer outro 
medicamento fora do alcance de crianças e de animais 
domésticos.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do 
médico-veterinário.

RECOMBITEK® é uma marca registrada da Merial, usada 
licença.

Proprietário
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
St. Joseph, Missouri 64506 USA
US Vet. Lic. No. 124

Fabricante
Elanco US Inc.
800 Fifth St. NW
Ft. Dodge, Iowa 50501 USA
Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor
Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco s/n - Paulínia - SP
CNPJ: 57.600.249/0001-55
Resp. Técn.: Simone B. Zampieri
CRMV-SP 19.996
SAC.: 0800 888 7387
Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 8449, em 
23/01/03.
Produto importado.
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