
Speel geen spel met Marek
Nieuw van Boehringer Ingelheim:

Cryomarex rispens

Kies vanaf nu voor Cryomarex rispens:
- Jarenlange ervaring in Europa

- Bewezen veiligheid
- Geregistreerd voor mengen met Vaxxitek HVT + IBD 

Cryomarex Rispens® (REG NL 7909) - UDA. Diepgevroren vaccinvirus. Doeldier: Kip (ééndagskippenkuikens). Werkzame bestanddelen Levend kippenherpesvirus (virus van de ziekte van Marek), stam CVI 988 
(Rispens). Indicatie: Actieve immunisatie tegen de ziekte van Marek. Bijwerkingen en contra-indicatie(s): Geen bekend. Dosering: Eénmalig één dosis (0,2 ml) per dier. Wachttijd: Nul dagen. Voorzorgsmaatregelen: 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Controleer tijdens de vaccinatieprocedure of het doseringsvolume 0,2 ml blijft, uitsluitend gezonde dieren vaccineren, de gebruikelijke aseptische maatregelen 
in acht nemen, alleen steriele materialen gebruiken die vrij zijn van desinfectantia. Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en 
effectiviteit tonen aan dat dit vaccin kan worden gemengd en toegediend met Vaxxitek HVT+IBD vaccin welke het virus proteïne 2 (VP2) van de ziekte van Gumboro (IBD) bevat. Vaxxitek® HVT + IBD (REG NL 100920) 
- UDA. Suspensie en solvent voor suspensie voor injectie. Doeldier: ééndagskippenkuikens en 18 dagen oude embryo’s in kippeneieren. Werkzame bestanddelen: levend vHVT013-69 recombinant virus. Indicatie: 
voor de actieve immunisatie van kippen: ter verhindering van sterfte en ter vermindering van klinische symptomen en letsels door de ziekte van Gumboro (IBD), ter vermindering van sterfte, klinische symptomen en 
letsels door de ziekte van Marek. Een eenmalige vaccinatie is voldoende om te beschermen gedurende de risicoperiode. Bijwerkingen en contra-indicatie(s): Geen bekend. Niet gebruiken bij vogels in de leg of bij 
moederdieren. Dosering: éénmalige subcutane injectie van 0,2 ml per kuiken op de leeftijd van 1 dag. Een éénmalige in ovo injectie van 0,05 ml per kippenei op de 18e dag van 
bebroeding. Wachttijd: Nul dagen. Voorzorgsmaatregelen: Uitsluitend gezonde dieren vaccineren. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: neem bij toediening 
de gebruikelijke aseptische voorzorgsmaatregelen in acht. Een levend vaccin zijnde, wordt de vaccinstam door gevaccineerde dieren uitgescheiden en kan deze verspreiden naar 
kalkoenen. Studies over veiligheid en terugkeer naar virulentie hebben aangetoond dat de stam veilig is voor kalkoenen. Nochtans moeten voorzorgsmaatregelen gevolgd worden 
om direct en indirect contact tussen gevaccineerde kippen en kalkoenen te vermijden. Verdere informatie: Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V., Comeniusstraat 
6, 1871 MS Alkmaar. vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, +31(0)72-566 24 36 © Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. 2018. Alle rechten voorbehouden
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Combinatie Cryomarex Rispens  
en Vaxxitek HVT + IBD
Vaxxitek HVT+IBD is een vector vaccin van Boehringer Ingelheim dat tegen de ziekte 
van Marek en tegen Gumboro beschermt (IBD). Het Marek HVT virus wordt gebruikt 
als vector die het VP2 insert in het genoom meedraagt. Een enkele vaccinatie met 
Vaxxitek HVT+IBD, in ovo óf op dag 1, biedt bescherming tegen IBD en tegen  
de ziekte van Marek op een niveau vergelijkbaar met een monovalent HVT vaccin. 

In toekomstige leghennen en breeders is serotype 1 Rispens strain nodig zodat er 
additionele bescherming gegenereerd wordt tegen very virulent of very virulent-
plus MD virussen. Cryomarex Rispens kan gemengd worden met Vaxxitek HVT+IBD 
om de bescherming tegen Marek en IBD te optimaliseren. Dit wordt aangetoond in 
onderstaande studie1: Er is gekeken naar de combinatie van 4 commercieel beschikbare 
Rispens vaccins met Vaxxitek HVT+IBD, samen geïnjecteerd op dag 1 (0,2 ml SC), gebruik 
makende van een Marek- en IBD challenge (D5 IP):  

Resultaten 
• Bescherming tegen de ziekte van Marek onaangetast in vergelijking 
    met Rispens vaccins alleen;

• Bescherming tegen Gumboro niet beïnvloed in vergelijking met 
    Vaxxitek HVT + IBD alleen.
1 S. Lemiere et al, 2011, Compatability of Turkey Herpesvirus-Infectious Bursal Disease Vector Vaccine  
 with Marek’s Disease Rispens Vaccine Injected into Day-Old Pullets

Vaccinatie apparatuur 
voor efficiënt toedienen 
van vaccins
Een succesvol vaccinatie programma valt of staat 
met een betrouwbare toediening. Boehringer 
Ingelheim heeft een uitgebreid portfolio van 
vaccinatie apparatuur geschikt voor verschillende 
productie systemen. Cryomarex Rispens kan 
subcutaan worden toegediend met behulp van 
de Zootec. Hiermee kunnen gemiddeld 2.500 
kippen per uur worden gevaccineerd. De Zootec is 
gemakkelijk in gebruik en eenvoudig te reinigen  
en te desinfecteren.

Verpakking 
Cryomarex Rispens  wordt 
geleverd in ampullen van 
2000 doses.

Bewaren & 
houdbaarheid
Dit vaccin heeft een 
houdbaarheid van 37 
maanden mits bewaard  
in vloeibaar stikstof.

Aanmaak van 
het vaccin
Voor het correct aanmaken 
van celgeassocieerde 
diepgevroren vaccins 
hebben wij de poster 
beschikbaar ‘‘Mengen 
en verwerken’’. Op deze 
poster wordt stapsgewijs 
de aanmaak van het vaccin 
helder uitgelegd.  
Boehringer Ingelheim 
kan ook een audit op uw 
bedrijf verzorgen waar 
hier speciale aandacht aan 
wordt besteed. Interesse in 
de poster en/of de audit? 
Neem contact met ons op.

Groep MD IBDVaccins Bescherming Bescherming

Aantal dieren ziek/
dood gedurende 
de post-challenge 
observatie

Aantal dieren 
gechallengd met IBD 
Winterfield at D21 
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