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Vers gemengd
Veiligheid 

Vaccineren zorgt dat een dier goed is voorbereid op de echte 
ziekteverwekker later in het leven. Een ideaal vaccin heeft 
minimale negatieve impact direct na vaccinatie en maximale 
bescherming tegen ziekteverwekkers. Een slecht scenario is dat 
dieren na vaccinatie enkele dagen minder presteren, zich slecht 
voelen door entreacties en minder voer kunnen opnemen.

Bijgaand een studie1 naar voeropname na vaccinatie met 
MycoFLEX en een op minerale olie gebaseerd vaccin B.  
De biggen gevaccineerd met vaccin B nemen 170 gram minder 
voer op. Een dip veroorzaakt door de ent-reactie. 

Voeropname eerste 24 uur na vaccinatie.
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FLEX vaccins onderscheiden zich met een gunstig 
veiligheidsprofiel1,2,3,4



Effectiviteit

 CircoFLEX CircoFLEX en Verschil Extra 
  MycoFLEX  Opbrengst

GROEI
GRAM PER DAG

SPIERDIKTE
(MM)

SPEKDIKTE
(MM)

STERFTE
(0%)

VOEDER 
CONVERSIE

 755 775 +20

 2,8 2,71 -0,09

 2,6 1,9 -0,7

 61,95 66,22 +4,27

 16,41 15,89 -0,53

Controle BI FLEXcombo Kant en klaar 
combinatie vaccin

Aantal 292 1024 1022

Gem. gewicht (kg) D 21 4,91 4,99 4,99

Gem. gewicht (kg) slacht 121,3b 124,1a 122,8b

Gemiddelde Groei (kg/d) 0,758b 0,780a 0,767b

Ligdagen 154,4a 153,3b 153,8ab

Sterfte (%) 3,46d 1,27e 1,47e

Rest varkens (%) 4,60d 1,67e 3,33d

In onderstaande studie7 wordt het vers gemengd vaccin FLEXcombo (1 x 2ml) van 
Boehringer Ingelheim vergeleken met het voorgemengd vaccin Circumvent PCVM (2 x 2ml) 
van MSD. De hogere groei in de FLEXcombo groep zorgt voor een hoger slachtgewicht. 
Daarnaast blijven er minder rest varkens achter. Met het vers gemengde FLEXcombo doet 
u geen concessie aan de effectiviteit.

Technische resultaten van twee gecombineerde Circo, Mycoplasma vaccinatie protocollen.

In deze Nederlandse studie6 zorgt het vers mengen van MycoFLEX en CircoFLEX voor 
betere technische resultaten en een duidelijk beter beeld in de stal. 

Technische resultaten van de vleesvarkens voor en na het inzetten van MycoFLEX in de 
FLEXcombo.

Zekerheid
Het vertrouwen in FLEXcombo wordt 
bevestigd door de positieve ervaringen 
van varkenshouders die het product 
al jaren inzetten. Ook in 2014 zijn 
CircoFLEX en MycoFLEX, vers gemengd 
als FLEXcombo, het meest gekozen door 
varkenshouders en dierenartsen5.  
Niet voor niets, want al jaren kiest  
de meerderheid voor effectiviteit,
zekerheid én veiligheid. 

Marktaandelen Circo vaccins

Een voordeel

93%

Maakt niet uit

6%

Nadeel

1%

Ingelvac CircoFLEX

71%

Ingelvac 
MycoFLEX

45%

Ervaring gezamenlijk toedienen 
CircoFLEX en MycoFLEX (FLEXcombo)

Marktaandelen Circo vaccins Marktaandelen Mycoplasma vaccins

Bron: Agridirect HokdierScanner 2014

Marktaandelen Mycoplasma vaccins

Een voordeel

93%

Maakt niet uit

6%

Nadeel

1%

Ingelvac CircoFLEX

71%

Ingelvac 
MycoFLEX

45%

Ervaring gezamenlijk toedienen 
CircoFLEX en MycoFLEX (FLEXcombo)

Marktaandelen Circo vaccins Marktaandelen Mycoplasma vaccins

Bron: Agridirect HokdierScanner 2014

€ 2,91

Bij FLEXcombo  klasse beschermd

Vers gemengd = Géén concessies aan effectiviteit!

FLEXcombo zorgt voor verbeterde prestaties en een hogere opbrengst.

a, b: gemiddelde verschilen (Turkey’s HSD) p≤0,05   d, e: gemiddelde verschillen (Fisher’s Exact test) p≤0,05



Ingelvac MycoFLEX® susp. voor inj. voor varkens. Werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd mycoplasma hyopneumoniae, J-stam isolaat B-3745, carbomeer. Indicatie: Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 
3 wk ter vermindering van longlaesies als gevolg van infectie met m.hyo. Bescherming begint vanaf 2 wk na vaccinatie en houdt ten minste 26 wk aan. Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: Bijwerkingen zijn zeldzaam: een 
voorbijgaande zwelling met een diameter tot 4 cm, soms samengaand met roodheid van de huid, kan worden waargenomen op de plek van injectie. Deze zwelling kan tot 5 dagen aanhouden. Een voorbijgaande gemiddelde 
toename van de rectale lichaamstemperatuur van ongeveer 0,8°C kan tot 20u na vaccinatie worden waargenomen. Dosering: Enkelvoudige i.m. injectie van 1 dosis (1 ml). Er zijn gegevens over veiligheid en effectiviteit 
beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan worden met Ingelvac CircoFLEX en op 1 injectieplek kan worden toegediend. Indien gemengd wordt met Ingelvac CircoFLEX dienen alleen varkens vanaf de leeftijd van 
3 wk te worden gevaccineerd. Lees voor het mengen de bijsluiter. Goed schudden voor gebruik. Wachttijd: (Orgaan)vlees: 0 dg. REG NL 104086 UDD. Ingelvac CircoFLEX® susp. voor inj. voor varkens. Elke dosis geïnactiveerd 
vaccin bevat: PCV2 ORF2 eiwit, carbomeer. Indicatie: Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 2 wk tegen PCV2 om de sterfte, klinische verschijnselen - inclusief gewichtsverlies - en letsels in lymfatisch 
weefsel geassocieerd met PCV2 gerelateerde aandoeningen (PCVD) te verminderen. Tevens is bewezen dat vaccinatie de nasale verspreiding van PCV2, de virus load in het bloed en lymfatisch weefsel, en de duur van de 
viraemie vermindert. Bescherming begint al vanaf 2 wk na vaccinatie en houdt minstens 17 wk aan. Contra-indicaties: Geen bekend. Bijwerkingen: Een voorbijgaande zen milde hyperthermie op de dag van vaccinatie treedt 
erg vaak op. Dosering: Enkelvoudige i.m. inj. van 1 dosis (1 ml), ongeacht het lichaamsgewicht. Er zijn gegevens over veiligheid en effectiviteit beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan worden met Ingelvac 
MycoFLEX en op 1 injectieplek kan worden toegediend. Indien gemengd wordt met Ingelvac MycoFLEX dienen alleen varkens vanaf de leeftijd van 3 wk te worden gevaccineerd. Lees voor het mengen de bijsluiter. Goed 
schudden voor gebruik. Wachttijd: 0 dagen. REG NL 102672 UDD. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Boehringer Ingelheim bv, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, telefoon: +31 (0)72 566 24 11
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De meest gekozen, 
is ook het  

meest geliefd!


