
Veehouder richtlijn

Toedieningswijze van een 
droogstandinjector in 
combinatie met OrbeSeal®

Bij gebruik van een droogstandinjector in combinatie 
met OrbeSeal (dubbel droogzetten) zorgt het 
antibioticum voor genezing van bestaande infecties en 
zorgt OrbeSeal voor “verzegeling” van de speen, om 
nieuwe infecties te voorkomen.
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Deze richtlijn geeft een methode weer die u helpt om de best mogelijke resultaten te 
behalen. Het doel van deze toedieningswijze is om te zorgen dat het antibioticum zich 
verspreidt door de uier, terwijl OrbeSeal® onderin de speen en in het tepelkanaal blijft om 
zeker te zijn van maximale bescherming vanaf de eerste dag.

1   Neem allereerst altijd strikte hygiënische voorzorgsmaatregelen. Als u merkt 
dat de hygiëne in het gedrang komt, herhaal dan de ontsmettingsprocedure.

2   Als u dubbel droogzet, dien dan per speen de droogstandinjector en OrbeSeal® 
achter elkaar toe (d.w.z. behandel een kwartier met beide producten, voordat u 
naar het volgende kwartier gaat).

3  Houd de speen stevig vast.

4   Breng het antibioticum in de speen. Het is niet nodig om het antibioticum in de uier 
te masseren.

5  Krijp de speen bij de speenbasis enigszins dicht. Houd de speen wat schuin.

6   Breng de inhoud van de OrbeSeal injector langzaam in, onder de plek waar 
u de speen dichtdrukt. U voelt misschien de druk in de speen toenemen, als u 
OrbeSeal® inbrengt.

7   Haal de injector terug als de injector bijna leeg is en breng nog een klein beetje 
OrbeSeal® aan in het tepelkanaal (u kunt misschien nog een beetje OrbeSeal® zien 
aan het eind van de speen).

8  Dip de spenen.

TIP:   De OrbeSeal-injector bevat lucht door het productieproces. Zo verwijdert u die lucht, 
voor het inbrengen: haal het dopje van de OrbeSeal-injector en ´sla deze af´ (zoals een 
kwikthermometer). Doe dit een paar keer, met de zuiger naar beneden. Druk de lucht 
uit de injector, totdat de OrbeSeal verschijnt. 
Of: bewaar de injectoren met de punt naar boven, zodat de OrbeSeal naar de zuiger 
zakt. Druk voor het inbrengen de lucht uit de injector, totdat de OrbeSeal verschijnt.
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OrbeSeal®, Suspensie voor intramammaire toediening bij het rund (melkkoeien) bij droogzetten. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. - REG NL 10082 –UDA •Werkzaam bestanddeel: Elke injector bevat 4 g pasta welke 65% bismuth subnitraat bevat, in een 
minerale olie als drager. •Doeldier: rund (melkkoeien) •Indicaties: Preventie van nieuwe intramammaire infecties gedurende de gehele droogstandperiode. Bij koeien die beschouwd worden als zijnde vrij van subklinische mastitis kan OrbeSeal op zichzelf gebruikt worden 
voor droogzetmanagement en mastitiscontrole. Selectie van de koeien voor behandeling met OrbeSeal dient gebaseerd te zijn op veterinaire klinische beoordeling. Selectiecriteria kunnen gebaseerd zijn op het mastitis- en celgetal-verleden van de individuele koeien of 
erkende testen voor het aantonen van subklinische mastitis of bacteriologische monstername. Zie bijsluiter. •Dosering en toedieningswijze: Dosering: Breng de inhoud van één injector OrbeSeal in de speen van elk kwartier in, direct na de laatste melkbeurt van de 
lactatieperiode (bij het droogzetten). Speen of uier na het inbrengen van het product niet masseren.Toediening: Er dient voor gezorgd te worden dat er geen pathogenen ingebracht worden in de speen. Daar OrbeSeal geen antimicrobiële werking heeft, is het essentieel dat 
er bij het inbrengen een strikt aseptische techniek toegepast wordt. Lees vóór gebruik de bijsluiter. •Wijze van gebruik / Aanwijzingen voor een juiste toediening: zie bijsluiter •Contra-indicaties: Gebruik niet alleen dit product bij koeien met subklinische mastitis 
op het moment van droogzetten. Niet gebruiken bij koeien met klinische mastitis op het moment van droogzetten. Niet gebruiken bij lacterende koeien. Indien per ongeluk ingebracht bij een lacterende koe, kan er een kleine (tot tweevoudige) tijdelijke verhoging van het 
somatische celgetal waargenomen worden, maar de seal kan er handmatig uit gestript te worden en er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Pas geen ander intramammair product toe ná de toepassing van Orbeseal. •Wachttermijn: (Orgaan)vlees en melk: 
nul dagen. •Bijwerkingen, speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen: zie bijsluiter. •Bewaren: Geen speciale voorzorgen voor de bewaring. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. •Verdere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag 
beschikbaar bij de registratiehouder: Pfi zer Animal Health BV- Postbus 37 - 2900 AA Capelle a/d IJssel, Nederland (e-mail: info@pfi zerah.nl).
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