
Szczepienie 
przeciwko  

Pierwsze 
szczepienie u 
szczeniąt poniżej 
16 tygodnia  życia 

Pierwsze 
szczepienie u 
szczeniąt powyżej 
16 tygodnia życia 

Zalecenia  
dotyczące 
podawania 
kolejnych dawek  
szczepionki 

Uwagi 

Parworirus (CPV-
2) 

Szczepienie w 
wieku 6-8 tygodni 
następnie co 3-4 
tygodnie do wieku 
14-16 tygodni  

Dwie dawki w 
odstępie co 3-4 
tygodnie 

Dawka 
przypominająca 
po 12 miesiącach  

Wirius nosówki Szczepienie w 
wieku 6-8 tygodni 
następnie co 3-4 
tygodnie do wieku 
14-16 tygodni  

Dwie dawki w 
odstępie co 3-4 
tygodnie 

Dawka 
przypominająca 
po 12 miesiącach  

Adenowirus typu 
2 

Szczepienie w 
wieku 6-8 tygodni 
następnie co 3-4 
tygodnie do wieku 
14-16 tygodni  

Dwie dawki w 
odstępie co 3-4 
tygodnie 

Dawka 
przypominająca 
po 12 miesiącach  

Zwykle stosowane 
łącznie  w jednym 
szczepieniu 
szczepionka 
polowalentna 
zawierająca kilka 
antygenów 

Wirus 
parainfluenzy  

Szczepienie w 
wieku 6-8 tygodni 
następnie co 3-4 
tygodnie do wieku 
14-16 tygodni  

Dwie dawki w 
odstępie co 3-4 
tygodnie 

Dawka 
przypominająca 
po 12 miesiącach 

 

Leptospira    Szczepienie w 
wieku 12-16 
tygodni  następnie 
za 3-4 tygodnie  

Powtórzyć po 6-9 
miesiącach  

 

Wścieklizna    Szczepienie 
jednorazowe  w 
wieku do 4 
miesiąca życia  

Powtarzać  co 12 
miesięcy  

Szczepienie 
obowiązkowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczepienie 
przeciwko  

Pierwsze 
szczepienie u 
kociąt poniżej 16 
tygodnia  życia 

Pierwsze 
szczepienie u 
kotów powyżej 16 
tygodnia życia 

Zalecenia  
dotyczące 
podawania 
kolejnych dawek  
szczepionki 

Uwagi 

Wirus 
panleukopeni  

Pierwsza dawka w 
wieku 8-9 
tygodnii następna 
za 3-4 tygodnie 
następna w wieku 
16 tygodni 

Dwie dawki w 
odstępie 3-4 
tygodni  

Powtórzyć po 12 
miesiącach 

Herpeswirus  Pierwsza dawka w 
wieku 8-9 
tygodnii następna 
za 3-4 tygodnie 
następna w wieku 
16 tygodni 

Dwie dawki w 
odstępie 3-4 
tygodni  

Powtórzyć po 12 
miesiącach 

Kaliciwirus  Pierwsza dawka w 
wieku 8-9 
tygodnii następna 
za 3-4 tygodnie 
następna w wieku 
16 tygodni 

Dwie dawki w 
odstępie 3-4 
tygodni  

Powtórzyć po 12 
miesiącach 

Zwykle stosowane 
łącznie  w jednym 
szczepieniu 
szczepionka 
polowalentna 
zawierająca kilka 
antygenów 

Wirus wścieklizny  Dawka w wieku  
co najmniej 8 
tygodni 

 Dawka w wieku  
co najmniej 8 
tygodni 

Zwykle  co 2 do 4 
lat zależnie od 
użytej szczepionki 

 

Wirus białaczki  Pierwsza dawka w 
wieku 8 tygodni 
kolejna za 3-4 
tygodnie  

Dwie dawki co 3-
4 tygodnie  

Co 12 miesięcy  

Chlamydophyla 
felis  

Pierwsza dawka w 
wieku  9 tygodni 
kolejana co 3-4 
tygodnie  

Dwie dawki w 
odstępie 3-4 
tygodni 

Szczepienie co 12 
miesięcy  

 

 


