
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 subklini-
sche 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: Uitsluitend voor intramam-
maire 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. •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 celgetal waargenomen worden, maar de seal kan er handmatig uitgestript worden en 
er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Pas geen ander intramammair product toe ná de toepassing van OrbeSeal. •Wachttermijn(en): (Orgaan)vlees en melk: nul dagen. •Bijwerkingen: Geen bekend. •Speciale waarschuwin-
gen en bijzondere voorzorgen: Zie bijsluiter. •Nadere informatie: Zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de registratiehouder: Zoetis B.V.-Postbus 81055-3009 GB Rotterdam-Nederland (e-mail: info.nl@zoetis.com).
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OrbeSeal® succesvol gebruiken
Tijdens het droogzetten is het belangrijk om hygiënisch te werken, zo voorkomt u overdracht van mastitis infecties. 
Draag nieuwe wegwerphandschoenen tijdens het droogzetten. Bewaar OrbeSeal bij kamertemperatuur (15 tot 30°C).

Melk uw droog te zetten koe(ien) als 
eerste dan wel als laatste, dat voorkomt 
onrust in de melkstal. Zorg dat alle spenen 
goed schoon en droog zijn. Gebruik altijd 
een nieuw paar handschoenen.

De OrbeSeal-injector bevat door het 
productie proces wat lucht. Om de injector te 
ontluchten zonder het dopje van de injector-
punt te verwijderen, knijpt u de injector in 
het midden voorzichtig in. Druk tegelijker-
tijd de zuiger rustig aan totdat u weerstand 
voelt: de lucht ontsnapt nu langs de achter-
kant van de zuiger.

Om OrbeSeal effectief te verwijderen,
melkt u na afkalven de eerste 10 stralen
stevig, handmatig uit.

U werkt het meest effectief door het
toedienen van de injectoren per speen af 
te werken. Houd de volgorde aan, zoals
aangegeven op de foto.

Markeer de koe na het inbrengen van
OrbeSeal, zodat anderen kunnen zien dat
ze drooggezet is. Dip daarna elke speen
met een geregistreerd dipmiddel.

Melk de verse koe vervolgens gewoon zoals
u gewend bent.

Ontsmet het slotgat van iedere speen 
met een nieuw desinfectiedoekje. Als het 
slotgat weer droog is, dient u indien 
noodzakelijk als  eerste de antibioticum-
houdende droog zetter toe en daarna de 
OrbeSeal-injector.

Breng de punt van de OrbeSeal-injector in
het tepelkanaal, terwijl u de speen bij de
basis (vlak bij de uier) met twee vingers
dicht knijpt, en breng de inhoud langzaam
in. Gebruik één injector per kwartier. Masseer
OrbeSeal niet naar boven, OrbeSeal moet in
het tepelkanaal blijven om effectief te zijn.

Melk de eerste stralen in een emmertje of
op een papieren doekje, zodat u de restjes
OrbeSeal gemakkelijk kunt weggooien.
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OrbeSeal past in iedere droogzetstrategie, ook in combinatie met  
een antibioticumhoudende droogzetter. Uw dierenarts adviseert u graag.

Bekijkt u liever  
een video-instructie?

Ontluchtingstip: http://goo.gl/MME3nw 

Enkeltherapie: http://goo.gl/np3JNY 

Dubbeltherapie: http://goo.gl/pAu9P8

Zo verwijdert u OrbeSeal na de droogstand:

enkeltherapieontluchtingstip dubbeltherapie


