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De reținut 

INTERESUL FINANCIAR 

SĂ INȚELEAGĂ PROPRIETARUL 

INTERESUL PACIENTULUI 



Tipul proprietarului 
• Proprietarii cailor de sport, călăreți..... 
 

 
 
 
 
 

• Proprietarii cailor  
grei 
  
 



• Proprietarii cailor de muncă 
 

 

 

 

 

• Proprietarii cailor  

de hobby 
 

 

 



AMERICAN ASSOCIATION OF 
EQUINE PRACTITIONERS 

• A “standard” vaccination program 
for all horses does not exist.  Each 
individual situation requires 
evaluation based on the following 
criteria. 



Ordinea abordării pentru 
proprietar 

 

• Beneficiile manoperei 

• Costurile terapiei daca este cu putință 

• Riscul de apariție al bolii(anticipări, factori 
geografici, vârstă, rasă, categoria de 
folosință, sex etc.) 

• Eventualele consecințe (morbiditate/ 
mortalitate, potențial zoonotic) 



 

• Menționăm produsul recomandat 

• Anticipăm efectele produsului folosit 

• Potențialele efecte secundare 

• Costul imunizării vs. Potențialul cost al 
bolii (timp pierdut din competiții, 
carantină, examene de laborator, 
medicație daca animalul se poate salva 
sau iși pierde viața) 



Categoriile de cai  
• Caii de sport 

 

 

 

 

 

• Iepele de reproductie 



Categoriile de cai  

• Mânjii 

 

 

• Armasarii de reproducție 

 



Vaccinarea 
  Vaccinuri optionale 

• Influenza și tetanus 

• Herpesviroza 

• West Nile 

Vaccinurile din planul srategic  

• Anticarbunoasă 

• Rabia 

• Leptospiroza 

 



Vaccinarea anticărbunoasă 

• Planul strategic ANSVSA 

• Nu la iepe gestante 



Vaccinarea antirabică 

 

 

• Numai dacă se întâlnesc cazuri 

• Se face de necesitate 

• Recomandam la toti caii aflati în zonă 
endemică de rabie 

• Produse folosite de noi (Nobivac RABIES, 
Vanguard R) 



Vaccinarea influenza și tetanus 

• Pierderi mari 

• Inclusiv mortală 

 



Vaccinarea Herpesviroza 

• EHV 1 și EHV 4 



• Notă: Utilizarea titrurilor de anticorpi sau a 
altor măsurători imunologice pentru a 
determina dacă vaccinarea de rapel este 
justificată nu este practicată în prezent la 
cal ca teste standardizate și nivelele de 
protecție ale imunității nu au fost definite 
pentru cele mai multe boli. Nu a fost încă 
identificată o corelație între nivelurile de 
anticorpi și imunitatea protectoare în 
condiții de teren. 



Deparazitarea internă 

 Examinare coproscopică!!!!!! 

Odată la trei luni individual 

Ulterior deparazitare internă cu produsul 
adecvat 

In caz negativ folosim un produs care se 
potrivește la speciile de paraziți care au forme 
larvare 

Rotim antiparazitarele 



 





Produse utilizate frecvent 

 



Deparazitarea externă 
• Permetrină 650 mg 



Vă multumesc pentru 
atenție! 


