FLEXcombo®

In een handomdraai
beschermd tegen
Circo en Mycoplasma!
Meng CircoFLEX®
bij MycoFLEX® in
de nieuwe mengfles.

Mengruimte
voor
CircoFLEX®

MycoFLEX®

1

Twee producten MycoFLEX® en
CircoFLEX® die afzonderlijk en
gemengd gebruikt kunnen worden.

2

Met behulp van de overloopnaald kan
CircoFLEX® toegevoegd worden aan
de halfvolle fles MycoFLEX®.

3

Nadat CircoFLEX® is toegevoegd
heeft u een volle fles FLEXcombo®.

4

FLEXcombo® is nu klaar om
te gebruiken.

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 en 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. 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 rectal 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. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Boehringer Ingelheim bv, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com,
telefoon: +31 (0)72 566 24 11

MycoFLEX® vanaf nu in handige mengfles
Nu nog eenvoudiger te mengen met CircoFLEX®

Ingelvac CircoFLEX®

Ingelvac MycoFLEX®
mengfles

50 ml

50 ml

100 ml

100 ml

250 ml

250 ml

Flex spuit 2 ml

Adapter

Overloopnaald

Voor het bestellen van de nieuwe ondersteunende materialen kunt u terecht bij
Boehringer Ingelheim, +31 (0)72 566 24 11 of bij uw account manager.

1 ml Flex spuit

2 ml Flex spuit

Overloopnaald

