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Andere kiemen die gevonden werden in tenminste één casus waren, pseudorabies virus, encephalomyocarditis virus, 
Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Shigella spp., Yersinia spp.¹

Porcine parvovirus (PPV) is één van de drie meest voorkomende infectieuze 
reproductieziekten, naast PRRSv and PCV2

PPV infectie veroorzaakt kleine tomen, verminderd levensvatbare biggen, 
mummies en doodgeboren biggen. Ook een toename van terugkomers, 
verwerpers, een te laag afbigpercentage, problemen tijdens het werpen en 
een vertraagd werpproces kunnen veroorzaakt worden door parvo. 

Vaccins beschermen uw zeugenstapel tegen klinische symptomen, maar 
voorkomen infectie en uitscheiding niet2

Meer dan 70% van de infectieuze reproductieproblemen 
is gelinkt aan tenminste één van deze drie virussen1

PRRS PCV2PPV

Reproductieproblemen blijven vaak onopgemerkt, tot het te laat is

FIT VANBINNEN?



ReproCyc®
ParvoFLEX 

ImpranFLEX® versterkt de immuniteit
zonder de reacties die worden waargenomen 
bij vaccins op basis van minerale oliën⁵,⁶

Veilig te gebruiken in alle productiestadia. Bij alle varkens op het bedrijf⁷

Geen verschillen in de waargenomen bijwerkingen (reproductie parameters 
of biggenprestaties) tussen ReproCyc® ParvoFLEX gevaccineerde en 
niet-gevaccineerde groepen3

Herhaalde doses ReproCyc® ParvoFLEX waren veilig bij doeldieren 
tijdens alle stadia van de cyclus3

Veiligheid

Afwezigheid van
locale reacties

Product A
21% van de dieren
met een zwelling tussen
de 3 en 10 cm

Product B
50% van de dieren
met een zwelling tussen
de 6 en 10 cm

ReproCyc® ParvoFLEX veroorzaakte geen reacties na hervaccinatie, 
terwijl dit na gebruik van twee andere commercieel beschikbare vaccins 

wel het geval was bij 21% en 50% van de gelten.4

Gunstig veiligheidsprofiel
Makkelijk verspuitbaar
100% olievrij

Vrij antigeen Waterige
oplossing

ReproCyc®
ParvoFLEX 

Het adjuvans ImpranFLEX® bevordert 
een snelle immuniteit door 
onmiddelijke presentatie van vrij 
antigeen en een langdurige immuniteit 
door het waterig polymeer⁵
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Effectiviteit

Gemiddeld aantal gezonde biggen per gelt4

% gelten per toomgrootte4

13,1

11,7

10,6

Product A

Product B

≥ 11
gezonde

foetussen

< 11
gezonde

foetussen

88%

12%

Product A

Product B
78%

22%

44%

56%

Veiligheid monitoring
D-1, D0, D0+4u, D1 en D2

D84
Dag ~40 Dracht

D134, D135, D136
Dag ~90 Dracht

D0 D21/28 D41/42/43

Dracht

Parvo-challenge
met recente
veldstam

Einde
proef en data-
verzameling
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ReproCyc® ParvoFLEX beschermt 
biggen tegen transplacentaire 
infectie door parvo3

In vergelijking met een negatieve 
controle, is foetale sterfte door parvo, 
verminderd van 96,4% naar 0%3

Proefopzet:

Vergelijkende labstudie tussen ReproCyc® ParvoFLEX 
en twee commerciële combinatievaccins in 57 gelten

Tot 2,5 big meer!



ReproCyc®
ParvoFLEX Productieproces met

ImpranFLEX®adjuvanstechnologie

De gezuiverde en geconcentreerde VLPs worden gecombineerd met 
ImpranFLEX®, een uniek waterig polymeeradjuvans

VLPs zijn sterk immunogeen en worden onmiddelijk herkend door 
het immuunsysteem

PPV VLPs zitten in een netwerk van polymeren, waarbij er een 
langdurige afgifte is van VLPs

Door het unieke productieproces is het vaccin niet virusdodend, 
waardoor het mengbaar is met ReproCyc® PRRS EU

Boehringer Ingelheim
DiaTECTM proces

Het                 proces van Boehringer 
Ingelheim wordt toegepast, waarbij 
resterend celmedium van de VLPs wordt 
verwijderd

3

Expressie

Het belangrijkste parvovirus- 
eiwit  (VP2) wordt geproduceerd 
in een niet pathogeen baculovirus 
expressie systeem en vormt 
antigene virus-like particles 
(VLPs)

1Stap 4Stap

Stap

Stap

Purificatie

Niet-specifieke eiwitten en cel- 
resten worden gescheiden, met 
behoud van gezuiverde VLPs

2

Dankzij VLPs werd er met 
dezelfde hoeveelheid antigeen 
een sterkere immuunrespons
verkregen, vergeleken met 
geïnactiveerd virus8 (zoals 
gebruikt in conventionele 
vaccins)

De gekozen vaccinstam werkt 
zowel tegen de recente als 
klassieke parvo stammen13

VP2 is het belangrijkste eiwit voor 
parvo neutraliserende antistoffen9

Hoewel het parvovirus in de 
afgelopen 30 jaar talloze mutaties 
heeft ondergaan, is het VP2-gebied 
goed bewaard gebleven binnen de 
huidige circulerende stammen⁹

Voor de productie van ReproCyc®
ParvoFLEX is hetzelfde 
productieproces gebruikt als voor 
het succesvolle vaccin Ingelvac 
CircoFLEX

NIE
UW

ReproCyc ParvoFLEX is FLEXibel inzetbaar
en past in vrijwel alle vaccinatieschema's

Kan gemengd worden 
met ReproCyc® PRRS EU

Ingelvac
CircoFLEX

Voor de voet vaccinatie Voor de voet vaccinatie Voor de voet vaccinatie

Ingelvac
CircoFLEX

ReproCyc
PRRS EU

Gelten adaptatie

Ruvax

1ml 2ml 2ml

Ruvax

Vaccinatie in de cyclu
s

werpen-
lactatie

2ml

Ruvax

Vaccinatie in de cyclu
s

werpen-
lactatie

2ml

Ruvax

Vaccinatie in de cyclu
s

werpen-
lactatie

2ml

Ruvax

Vaccinatie in de cyclu
s

werpen-
lactatie

2ml

2ml 1ml2ml2ml 2ml

Deze combinatie beschermde in een PRRSv 
laboratoriumproef drachtige gelten:10,11

Méér levend geboren, minder dood 
geboren, zwakke en gemummificeerde 
biggen

Minder geïnfecteerd geboren of kort na de 
geboorte geïnfecteerde biggen

Een significante afname van biggensterfte
en verbeterde groeiprestaties tot spenen

Veldstudie met circulatie van 2 
verschillende PRRSv-veldstammen, 
beiden heteroloog van ReproCyc® PRRS 
EU (op ORF5)

De combinatie van ReproCyc® PRRS EU 
met ReproCyc® ParvoFLEX in zeugen was 
net zo effectief (reproductie parameters) 
als bij gebruik van ReproCyc® PRRS EU 
alleen12

ReproCyc® PRRS EU + ReproCyc® ParvoFLEX ReproCyc® PRRS EU

Terugkomers Abortus Geboorte-
gewicht

Speen-
gewicht

Groei 
tot spenen

0 %

50 %

100 %

0 Kg

1 Kg

2 Kg

3 Kg

4 Kg

5 Kg

7,1 8,3
1,1 0,8

1,48 1,40

4,77 4,67

0,16 0,16

Gebruik ReproCyc® ParvoFLEX om het 
lyofilisaat (het koekje) van ReproCyc® 
PRRS EU in op te lossen

• Hierbij vervangt ReproCyc® ParvoFLEX 
het oplosmiddel van ReproCyc® PRRS EU

• Zorg ervoor dat het lyofilisaat volledig is 
opgelost voor gebruik

• Dien één dosis van de oplossing (2 ml) 
intramusculair toe 

ReproCyc
ParvoFLEX

+
ReproCyc
PRRS EU

ReproCyc
ParvoFLEX

+
ReproCyc
PRRS EU

ReproCyc
ParvoFLEX

+
ReproCyc
PRRS EU

ReproCyc
ParvoFLEX

+
ReproCyc
PRRS EU

Onderstaand schema is een optie en kan veel voordelen bieden. 
Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
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Gemengd toe te dienen met Reprocyc® PRRS EU

Veilig voor gebruik tijdens alle stadia van de cyclus

Beschermt biggen tegen transplacentaire infectie door parvovirus

Bewezen toename van toomgrootte vergeleken met andere 
commerciële combinatievaccins na infectie  met een recente 
parvovirus stam

Past in vrijwel alle vaccinatieschema's
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ReproCyc ParvoFLEX® (REG NL 122784) - UDD. Suspensie voor injectie voor varkens: 
Werkzame bestanddelen Porcine Parvovirus stam 27a VP2 sub-unit antigeen, 
carbomeer. Indicatie: Voor actieve immunisatie van gelten en zeugen vanaf een leeftijd 
van 5 maanden om embryo’s en foetussen te beschermen tegen transplacentaire infectie 
veroorzaakt door porcine parvovirus. Beschermt vanaf begin van de dracht en duurt 6 
maanden. Dosering: 2 ml per dier. Contra-indicatie(s): geen. Bijwerkingen:
Voorbijgaande roodheid of zwelling (tot 4 cm) veroorzaakt door de injectieprocedure. 
Lokale reacties verdwijnen spontaan binnen twee tot vijf dagen. Een verhoging van de 
lichaamstemperatuur na de vaccinatie, die spontaan oplost binnen 24 tot 48 uur wordt 
vaak waargenomen. Mengen met ReproCyc PRRS EU Beschikbare gegevens ten aanzien 
van de veiligheid- en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin kan worden gemengd met 
ReproCyc PRRS EU en toegediend op één injectieplaats. Wachttijd: Nul dagen. 

ReproCyc PRRS EU® (REG NL 115087 - UDD. Lyofilisaat en suspendeervloeistof voor 
suspensie voor injectie voor varkens. Werkzame bestanddelen Levend geattenueerd 
PRRSV, EU stam  94881 Indicatie: Voor actieve immunisatie van fokzeugen en -gelten op 
bedrijven die positief zijn voor het Europese (genotype 1) PRRS- virus. Ter vermindering 
van de duur van de viraemie, de verhouding viraemische gelten/zeugen en de virale 
belasting van het bloed na blootstelling aan PRRSV. Kan tijdens de dracht en lactatie 
worden gebruikt. Bijwerkingen en contra-indicatie(s): Een voorbijgaande verhoging 
van de lichaamstemperatuur (tot 2 °C) komt vaak voor tot 5 dagen na de vaccinatie. De 
temperatuur keert terug naar de normale range zonder aanvullende behandeling binnen 
1 tot 4 dagen. Verminderde eetlust kan worden waargenomen na vaccinatie. Soms blijven 
de dieren liggen en kan een versnelde ademhaling worden waargenomen op de dag van 
vaccinatie. Dit verdwijnt zonder enige behandeling. Vaak kan een zeer lichte zwelling of 
roodheid van de huid ter hoogte van de injectieplaats worden waargenomen. Deze 
reacties (tot 8 cm maar doorgaans < 2 cm in grootte) zijn van voorbijgaande aard en 
verdwijnen snel binnen maximaal 5 dagen zonder behandeling. Dosering: Eénmalige 
intramusculaire injectie van 2 ml. Voorzorgsmaatregelen: Niet gebruiken bij overgevoe-
ligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpsto�en. Niet gebruiken bij 
beren die sperma produceren voor naïeve koppels aangezien PRRSV uitgescheiden kan 
worden in het sperma. Niet gebruiken in PRRS naïeve koppels waarin de aanwezigheid 
van PRRSV niet is vastgesteld met betrouwbare diagnostische methoden. Voorzorgs-
maatregelen dienen te worden genomen om de overdracht van het virus binnen het 
koppel te voorkomen, bijvoorbeeld van positieve naar naïeve dieren. Kan tijdens de 
dracht en lactatie worden gebruikt. Wachttijd: Nul dagen

Ingelvac CircoFLEX® (REG NL 102672) - UDD, suspensie voor injectie voor varkens: PCV2 
ORF2 eiwit, carbomeer.

Ruvax® (REG NL 2820) - UDD, suspensie voor injectie voor varkens: Erysipelothrix 
rhusiopathiae serotype 2 (lysaat): minstens 1 ELISA Unit.

Verdere informatie zie bijsluiter of beschikbaar bij Boehringer Ingelheim Animal Health 
Netherlands B.V., Comeniusstraat 6, 1871 MS Alkmaar. vetmedica.nl@boehringer-ingel-
heim.com  +31(0)72 566 24 11 © Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. 
2019 Alle rechten voorbehouden

• 2ml dosis, IM

• Voor actieve immunisatie van gelten en zeugen 
vanaf  5 maanden leeftijd

• Aanvang immuniteit: vanaf begin dracht 

• Duur van immuniteit: 6 maanden


