
 

 

 

 

 

 

Bijlage BBP vanwege tussentijdse wijziging medicijnen (9-10-2019) 

 

 

In verband met de slechte leverbaarheid van Orbeseal, wordt deze (tijdelijk) vervangen door Ubroseal. Hiervoor is 

echter een wijziging van het bedrijfsbehandelplan nodig. Deze brief is een aanvulling op uw huidige BBP en dient ook 

hierbij bewaard te worden. Bij Ubroseal hoeft de injector voorafgaand aan gebruik niet ontlucht te worden. 

Droogzetten bij laag celgetal  

Per 1-1-2013 is het preventief gebruik van antibiotica niet langer toegestaan waardoor dieren met laag celgetal 
niet drooggezet mogen worden met antibiotica. Koeien met celgetal <50.000 en vaarzen met celgetal <150.000 
mogen alleen met een teatsealer drooggezet worden 

Middel Dosis Toediening Reg NL Wachttijd (M/V) 
Orbeseal 1 injector per speen. Gebruiken 

volgens bijsluiter, dus lucht 
verwijderen en speen 
dichthouden. 

i.m.m. RegNL 10082 0 uur/0 dgn. 

Ubroseal 1 injector per speen, speen 
dichthouden 

i.m.m. RegNL  120581 0 uur/0 dgn. 

Intraseal 1 injector per speen i.m.m. RegNL 112399 0 dgn /0 dgn. 

 

 

 

Daarnaast hebben wij ook een ander product voor pijnbestrijding in ons assortiment. Het betreft Rimadyl Cattle. Dit 

is een product met een wachttijd van 0 dagen voor melk. Rimadyl is geregistreerd voor ondersteunende behandeling 

van respiratoire aandoeningen en mastitis in combinatie met een antibioticum. Het product leent er zich echter ook 

uitstekend voor om zonder antibioticum gebruikt te worden bij pijnbestrijding/koortsremming. Rimadyl kan gebruikt 

worden als alternatief voor Meloxidyl, Novem of Ketofen. Het voordeel ten opzichte van Ketofen is de langere 

werkingsduur (tot 3 dagen).  De wachttijd voor de slacht is wel aanmerkelijk langer. 

Pijn 
Middel Dosis Toediening Reg NL Wachttijd (M/V) 

Novem 20  1ml/40 kg eenmalig s.c. RegNL 10219 5 dgn./15 dgn. 

Meloxidyl 1ml/40 kg s.c. RegNL 105151 5dgn./15 dgn. 

Ketofen 3ml/100kg i.m. RegNL 8784 0 dgn./ 4 dgn. 

Rimadyl 1ml/35 kg eenmalig s.c. RegNL 10130 0 dgn./21 dgn. 

 

Schuingedrukte medicijnen zijn medicijnen die niet meer in ons assortiment zitten, maar wel vermeld worden omdat 

deze mogelijk nog steeds bij veehouders op voorraad staan. 


