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a další otázky k tématu

ČÍM A KDY OČKOVAT A ČIPOVAT?

Kdy mám poprvé fretku očkovat ?
Proti psince v 6. - 9. týdnu, druhé přeočkování tři týdny po prvním, třetí tři týdny po druhém, proti vzteklině
mezi 3. - 6. měsícem. Následně oboje jednou ročně, resp. jednou za dva roky (podle typu vakcíny, ptejte se
veterináře) přeočkovat. Vyhněte se vakcínám Canvac!!
Je možné jít na přeočkování vztekliny, pokud je samička březí?
Březí by na očkování určitě jít neměla, raději se domluvte s vetem, o kolik můžete očkování posunout,
vakcíny mívají nějaký ten přesah.
Můžu naočkovat fretečku pokud je březí nebo kojí?
Rozhodně počkejte až po odstavu mláďat.
Může spojit 3. očkování (ve 12 týdnech) s očkováním proti vzteklině?
Ano, pokud je mládě v dobré kondici, zvládne to. Pokud máte obavy, samozřejmě je možné očkovat zvlášť vy platíte, vy si určujete a v tomhle vám vet musí vyhovět:o)
Môže sa hormonálna injekcia kombinovať s očkovaním proti besnote?
Osobně bych to nekombinovala - 14 dní odstupu rozhodně neuškodí a zátěž bude menší.
Čím naočkovat 8 týdenní fretečku? Zatím jsem se dočetla, že Canvac DPH nebrat, mohli byste mi
doporučit nějakou vakcínu, ze které bych nemusela mít takový strach jako z toho Canvacu DPH?
Žádná jiná u nás dostupná není takto nebezpečná. Ale taky tu není žádná skutečně vhodná... Vyzkoušený je
Eurican, Trivirovax, Duramune, Nobivac, Biocan. Hlavně žádný Canvac.
Je nutné nosit s sebou na procházky s fretkou očkovací průkaz? Třeba u koní to vyžaduje zákon. Co
kdyby v tramvaji někoho kousla? Jak dokážu, že je očkovaná bez průkazu?
Tak to je moc pěkný dotaz:o) Není přímo stanovena povinnost nosit OP s sebou, ale pokud někoho fretka
pokouše, musíte prokázat, že je očkovaná proti vzteklině. Takže je lepší mít průkaz s sebou, pokud nemáte,
musíte doložit dodatečně (kromě očkování ještě 4 dny po pokousání potvrzení od veta, že je zvíře klinicky
zdravé) - pokud nespolupracujete, může pokousaný požádat o pomoc policii. Doporučila bych spíš
spolupracovat ;o)
Musí se fretka očkovat, pokud s ní nebudu chodit ven?
Ano, měla by. Psinku můžete zanést domů na oblečení a botách, vzteklinu sice doma nechytí, ale stačí aby
kousla návštěvu a bez očkování vám hrozí velké nepříjemnosti.
Je nutné očkovat fretku proti psince, když se nikdy nesetká se psem? Má obecně vliv očkování fretek na
zdravý odchov mláďat?
Ano, psinka se přenáší i nepřímo a pro fretky je téměř 100% smrtelná. Vliv to má na zdraví mláďat ve chvíli,
kdy si ji domů přinesete třeba na botách a o všechny fretky přijdete. Bohužel už jsem se setkala s chovatelkou,
která takhle přišla o osm fretek najednou:o(
Dnes jsme byli s naším fretčím klukem na druhém očkování proti psince. Chtěla jsem si kromě termínu
na třetí očkování domluvit i na očkování proti vzteklině. Veterinář mi řekl, že v naší oblasti se vzteklina
již tak dlouho nevyskytla, že je očkování proti ní zbytečná zátěž fretčího tělíčka, zvláště, když fretka
bydlí v bytě a ven bude chodit jen pod dohledem. Prosím o Váš názor.
Svým způsobem má pravdu, ale neměl by vás navádět k porušování zákona. Ten totiž určuje povinnost
očkovat šelmičky nejpozději do 6 měsíců života proti vzteklině. Není to ani tak důležité proto, aby fretka
vzteklinu nechytla (kdyby ji pokousal vzteklý pes, stejně by to nepřežila), ale pro případ, že někoho kousne
fretka. Pokud totiž nebudete schopni doložit, že je očkovaná, musí pokousaný nešťastník podstoupit
bolestivou léčbu, vy zaplatíte mastnou pokutu za nesplnění zákonné povinnosti a fretka může být utracena
kvůli vyšetření mozkové tkáně na přítomnost viru. Takže rozhodně doporučuji dodržet, co ukládá zákon, tedy
očkovat.
Jak je to s čipováním fretek v Praze? Je to povinné?
Povinné to je pouze v případě, že chcete s fretkou cestovat po evropské unii. Pokud nikam necestujete,
povinné to není, ale je to užitečné pro případ, že by se fretka ztratila.
Sestaveno z otázek a odpovědí v poradně, kterou řadu let vedla d louholetá zkušená chovatelka fretek, autorka několika
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