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Handleiding voor toediening 

Enterisol Vaccinatiepomp

DAG VAN VACCINEREN
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Schoonmaken Stap 12
Spoel de vaccinatiepomp door en reinig 

de maatbeker met enkel water. 
Zet de materialen op de kop weg.

BELANGRIJK!
Plaats het vaccin onmiddelijk na  
ontvangst in de koelkast (2-8 °C).

Stap 1
Zorg dat de te behandelen varkens geen 

antibiotica ontvangen vanaf 3 dagen voor 
vaccinatie tot en met 3 dagen na vaccinatie.

Stap 2
Verstrek zuiver water zonder 

toevoegingen (zuren, cleaners, etc).

Stap 3  
Vul de maatbeker met 1 liter 

koud kraanwater.

Stap 4
Voeg Thiosulfaat blauw toe aan de 

vooroplossing. 
Gebruik 1 afgestreken dopje voor 400 gespeende  

biggen (15 kg) of 200 vleesvarkens (25 kg).
LET OP, VACCINEER NOOIT ZONDER 

THIOSULFAAT.

Stap 5
Maak de benodigde hoeveelheid vaccin aan door 
het steriele water aan het gevriesdroogde vaccin 
toe te voegen. Bij gebruik van een overloopnaald, 

is het belangrijk om als eerste de fles met 
oplossing aan te prikken. Goed schudden en 

meteen gebruiken.  

Stap 6
Voeg het vaccin toe aan 

de blauwe vooroplossing.

Stap 8
Hang de maatbeker aan het paneel onder  

de pomp. Plaats het uiteinde van de 
aanzuigslang van de vaccinatiepomp op  

de bodem van de maatbeker. 

Stap 9
Ontlucht de pompkop via het ontluchtingskraantje 

met behulp van de bijgeleverde spuit.

Stap 10
Zorg dat de watertoevoer van de juiste  

afdelingen via de vaccinatiepomp loopt.

Stap 11
Controleer tijdens het vaccineren de afname  

van vaccinoplossing in de maatbeker.  

De Enterisol Vaccinatiepomp doseert ieder uur 

ongeveer 0,5 liter vaccinoplossing in.  

Na ongeveer 6 uur is het vaccin in gedoseerd.

Stap 7 
Vul de vooroplossing aan 
met kraanwater tot 3 liter.

Stap 13
Zorg dat de watertoevoer weer normaal verloopt, 

dus niet via de Enterisol Vaccinatiepomp.  

Eventuele drinkwatertoevoegingen kunnen  

weer worden verstrekt.

Vragen? Behoefte aan een vaccinatiecheck? Ga naar www.varkens.nu/vaccinatieservice of bel 072 - 566 24 11
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