
RHABDOCELL
Vacina Antirrábica Inativada para 

Cães e Gatos
USO VETERINÁRIO

Apresentação:
Vacina líquida obtida por cultivo 
celular, pronta para uso, de coloração 
rósea turva, apresentando sedimento 
quando em repouso. Envasada 
em frascos contendo 25 mL, 
correspondendo a 25 doses de 1,0 
mL.
Composição (dose):
Suspensão de vírus 
rábico f xo (PV) Inativado........>1,0 UI
Hidróxido de alumínio.............0,2 mg
Timerosal (1:10.000)...............0,1 mg
Modo de usar:
Agitar antes do uso.
Vacinar por via subcutânea (região 
lombar lateral do corpo do animal) 
ou intramuscular (músculo da região 
látero-posterior da coxa do animal) a 
dose de 1,0 mL em cães e gatos.
Os animais devem ser vacinados
a partir dos três meses de idade e 
revacinados a cada doze meses.
O desenvolvimento de imunidade se 
verif ca a partir do vigésimo primeiro 
dia após a vacinação.
Precauções: 
Utilizar seringas e agulhas estéreis.
A manipulação deve respeitar as 
condições de assepsia.
O uso da vacina simultaneamente com 
antimicrobianos ou anti-inf amatórios 
pode interferir no desenvolvimento e 
manutenção da resposta imune.
Observar eventuais alterações de cor, 
aparecimento de grumos ou outras 
formações que alterem o produto. 
É importante ressaltar que em 
qualquer um desses casos, o frasco 

deve ser desprezado.
As fêmeas em lactação e gestação
deverão ser contidas, evitando 
movimentos bruscos e violentos que 
poderão provocar aborto.
Efeitos colaterais:
O uso de qualquer produto biológico
pode causar reações anaf láticas. O 
antídoto nestes casos é a epinefrina 
ou sulfato de atropina.
A presença de hidróxido de alumínio 
pode provocar o aparecimento 
de nódulo transitório no local da 
aplicação. 
Condições de conservação:
A vacina deve ser conservada 
sob refrigeração entre 2ºC e 8ºC,
protegida da luz. NÃO CONGELAR.
Validade do produto: 24 meses após 
data de fabricação.
Utilizar a vacina em até 3 dias
após aberto, desde que utilizadas 
técnicas assépticas de manutenção e 
conservação.
Número da partida, data de fabricação 
e validade: Ver marcação na tarja do 
rótulo do frasco.
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