
Laat je vaccinatie bruisen 
tegen de ziekte 
van Gumboro

Bruistabletten 
Vaccins gemaakt voor nu
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Gallivac® IBD S706 NEO, REG NL 125378, UDA. Bruistablet voor suspensie voor kippen (vleeskuikens). Indicatie: Voor de actieve immunisatie van vleeskuikens tegen aviaire infectieuze bursitis. Werkzame 
bestanddelen: Levend, geattenueerd aviaire infectieuze bursitis virus (S706 stam). Voornaamste bijwerking (-en) en contra-indicatie(s): Een voorbijgaande verandering van de bursa van Fabricius. 
Geen contra-indicatie(s). Belangrijkste waarschuwing (voorzorgsmaatregelen i.v.m. gebruik): Niet mengen met andere diergeneesmiddelen. Dosering: Tweevoudige vaccinatie telkens één dosis per 
dier met een interval van 14 dagen. Dosering afhankelijk van toedieningswijze, zie de bijsluiter. Wachttijd: Nul dagen. Verdere informatie beschikbaar Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands 
B.V., Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar. vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, +31(0)72-566 24 11 © Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. 2021 Alle rechten voorbehouden. 
Vervaardigd met behulp van technologie onder licentie van Phibro Animal Health Corporation USA en zijn dochterondernemingen.
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Korte
HandleidingNeO-Vaccinatie

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn. Raadpleeg de lokale SOP’s, 
Gezondheids- en Veiligheidsvoorschriften en de SPC van het vaccin (of de bijsluiter) 
voor volledige informatie over de bewaring van het product, voorzorgsmaatregelen bij 
gebruik en bereiding enz.

•  Breng de drinklijnen 2 uren van tevoren 
omhoog zodat de vogels dorst krijgen. 
Dorsten voor een langere periode kan 
resulteren in agressie en een ongelijkmatige 
vaccinverdeling zodra de lijnen naar 
beneden worden gebracht;

•  Vaccineer niet als de dieren ziek zijn - 
raadpleeg bij twijfel uw dierenarts voordat u 
verder gaat;

•  Neem voor advies contact op met uw dieren-
arts als u binnen 24 uur voorafgaand aan het 
vaccineren voerproblemen heeft ervaren.

4. 
Voorbereiden op 
vaccinatie

•  Bewaar de vaccins in een 
schone koelkast;

•  Koelkasttemperatuur moet 
permanent tussen 2 en 8°C zijn;

•  Controleer de temperatuur 
van de koelkast regelmatig. 
Registreer dagelijks de min/max 
temperaturen wanneer er vaccin 
in de koelkast wordt bewaard;

•  Het vaccin mag niet in de deur 
of tegen de achterwand van de 
koelkast worden bewaard.

1.
Bewaren van 
vaccins

•  Vul de waterleidingen met vaccinoplossing;
•  Laat de drinklijnen zakken en verwijder niet-vaccin restwater;
•  Beweeg regelmatig door de stal om de consumptie van drinkwater met vaccin 

te bevorderen;
•  De vaccinoplossing moet binnen 2 uur na reconstitutie zijn opgedronken.

6. 
Het vaccin toedienen

2. 
Berekenen van 
vaccinoplossing

Om de vaccinoplossing te 
berekenen:

•  Optie 1: in lijn met de 
waterconsumptie gedurende 2 
uur gemeten een dag vóór de 
vaccinatie op hetzelfde moment 
als de geplande vaccinatie;

•  Optie 2: op basis van de formule: 
1/5 tot 1/7 van de hoeveelheid 
water gedronken de vorige dag.

•  Maak het werkoppervlak schoon;
•  Was uw handen maar gebruik 

geen handdesinfecterend middel 
vóór vaccinbereiding;

•  Gebruik schoon water;
•  Noteer het vaccin batchnummer 

voor traceerbaarheid;
•  Bereid het vaccin wanneer u klaar 

bent om te vaccineren.

5. 
Het bereiden 
van het vaccin

•  Controleer of de drinklijnen 
schoon zijn voorafgaand aan 
vaccinatie; 

•  Controleer voor het vaccineren op 
lekken;

•  Kalibreer de waterdoseerder 
voorafgaand aan vaccinatie.

3. 
Voorbereiden 
van apparatuur
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