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Lammeren

Printdatum

1-1-2018

Dosering

Frequentie
per dag

Duur
in aantal
dagen

Toedieningswijze

Wachttijd
in dagen
Vlees

2,5 gr/100 ml per dier

6x

1

In de bek

0

Diarree
(eerste levensweken)
Eurolectrol

RegNL 1286 vrij

Diarree
Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van
6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat
eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!
Als de lammeren niet meer drinken, dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de lammeren, zonodig via een
sonde of infuus. Belangrijk is de lammeren melk te blijven geven, afgewisseld met de electrolytenoplossing. Geef de
lammeren het vocht in kleine hoeveelheden: 100-150 ml per keer, 6-8 per dag.

Ontstoken oog *
RegNl 3432 UDD
1/6 injector per oog
3x
3
in het oog
0
Opticlox
* Vaak is entropion de oorzaak van de ontsteking. De ooglidrand zo naar binnen gekruld en daarmee komen de haren van het
ooglid op de oogbol te liggen en zodoende een ontsteking hier-van veroorzaken. Bel uw dierenarts om een krammetje te laten
plaatsen, het gaat meestal niet vanzelf over en kan tot ernstige beschadigingen leiden.

Ontstoken navel
Depocilline

1 ml/ 20-25 kg

1x

3

in de spier

7

RegNL 10130 UDA

1 ml/ 20-25 kg
1 ml/ 35 kg

1x
1x

3
1

in de spier
Onder de huid

7
28

RegNL 9013 UDD
RegNL 4259 UDD

3 sec sprayen
1 ml/ 20-25 kg

2x
1x

3
5

Op de huid
Onder de huid

0
7

RegNL 4259 UDD

Gewrichtsontsteking
Depocilline en
Rimadyl Cattle

RegNL 4259 UDD

Zere bekjes
CTC Spray
Depocilline

De infectie gaat vanzelf over en meestal hoeft er niet of alleen met CTC-Spray behandeld te worden. Alleen ernstige gevallen
behandelen met depocilline. Handschoenen dragen bij het behandelen van de dieren om infectie van uzelf te voorkomen.

Lammeren & Ooien
Longontsteking
RegNL 4259 UDD
Depocilline en
1 ml/ 20-25 kg
in de spier
7
1x
5
RegNL 10130 UDA
Rimadyl Cattle
1 ml/ 35 kg
1x
Onder de huid
28
1
Als schapen longontsteking hebben, is het meestal zomerlongontsteking. Dieren sterven hier vaak binnen een dag aan.
Raadpleeg bij plots dode dieren en/of verdenking van zomerlongontsteking altijd de dierenarts. Vaccineren tegen
zomerlongontsteking is mogelijk.

Pijnstilling
Rimadyl Cattle
Novem

RegNL 10130 UDA
RegNl 10219 URA

1 ml/ 35 kg
1 ml/ 25 kg

1x
1x

1
1

Onder de huid
Onder de huid

Vaccinaties
Ooien
Heptavac*
Het bloed & zomerlongontsteking
4-6 weken voor aflammeren Jaarlijks
Covexin*
Het bloed
6-2 weken voor aflammeren Jaarlijks
Footvax*
Rotkreupel
4 weken voor aflammeren Iedere 4 maanden
*Advies om ooien voor het aflammeren te vaccineren ivm doorgeven van de antistoffen.

Lammeren
Heptavac
Het bloed & zomerlongontsteking
vanaf 3 weken leeftijd
na 4-6 weken herhalen
Covexin
Het bloed
vanaf 2 weken leeftijd
na 4-6 weken herhalen
Ooien & lammeren
Coxevac
Q-koorts
Vraag uw dierenarts om het beste advies voor uw bedrijf
Vaccinaties moeten worden toegediend door een dierenarts.
Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.
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Ooien

Dosering

Frequentie
per dag

Duur
in aantal
dagen
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Toedieningswijze

Wachttijd
in dagen
Vlees

Diarree
Diarree bij volwassen dieren kan worden veroorzaakt door een worminfectie. Worminfecties kunnen aangetoond worden in
de mest. Laat mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag! Regelmatig omweiden kan
worminfecties voorkomen. Vraag uw dierenarts om advies!

Uierontsteking
Engemycine 10% en
Rimadyl Cattle

RegNL 8291 UDD
RegNL 10130 UDA

1 ml/ 12,5 kg
1 ml/ 35 kg

1x
1x

3
1e dag

Onder de huid
Onder de huid

18
28

Uierinjectoren bestemd voor runderen kunnen gebruikt worden maar kunnen ook het slotgat beschadigen en secundaire
infecties veroorzaken. Rimadyl bijspuiten als pijnstiller en ter bevordering van de eetlust.

Blauw uier

Acuut, uierhelft koud en blauw

Overleg met dierenarts

Baarmoederontsteking
Engemycine

RegNL 8291 UDD

1 ml/ 12,5 kg

1x

3

In de spier

18

RegNL 4259 UDD

1 ml/ 20-25 kg

1x

3

Onder de huid

7

Ontstoken wond
Depocilline

Slepende melkziekte
RegNL 2628 vrij
Propyleenglycol*
30 ml per dier
In de bek
0
2x
4
* Advies om Propyleenglycol aan te lengen met 30 cc water.
Bij schapen die zeer ernstige slepende melkziekte hebben kan evt. het lammeren opgewekt worden. Overleg hierover met de
dierenarts.

Rotkreupel
CTC Spray
RegNL 9013 UDD
3 sec sprayen
2x
3
Op de huid
Bij ernstige gevallen:
Engemycine
RegNL 8291 UDD
1 ml/ 12,5 kg
In de spier
1x
3
Aanvullende maatregelen zijn: klauwtjes bekappen, dieren naar droge, schone stal/wei en vaccineren.

0
28

Oogontsteking
RegNL 3432 UDD
1/6 injector per oog
Opticlox
In het oog
0
3x
3
RegNL 10130 UDA
Rimadyl Cattle
1 ml/ 35 kg
Onder de huid
28
1x
1
Dieren met oogontsteking kunnen het beste apart van de rest gezet worden, en in de stal omdat ze niet goed tegen fel licht
kunnen. Behandeling met antibiotica heeft niet altijd effect. Bij ernstige oogontsteking wel een pijnstiller spuiten (Rimadyl). Let
op dat de dieren, doordat ze slecht zien, niet verdrinken.

Zwaar aflammeren
Depocilline en
Rimadyl Cattle

RegNL 4259 UDD
RegNL 10130 UDA

1 ml/ 20-25 kg
1 ml/ 35 kg

Ontwormen
Neem contact op met uw dierenarts voor een passend advies.
Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.
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1x
1x

3
1

Onder de huid
Onder de huid

7
28

