Nieuwsbrief maart 2018

Veranderingen binnen het team
Zoals sommigen van jullie al zullen weten heeft
Jasmine besloten om op zoek te gaan naar een
nieuwe uitdaging. Per 1 maart heeft zij ons team dan
ook verlaten. Wij willen haar bedanken voor de inzet
van afgelopen jaren en wensen haar heel erg veel
succes met de verdere loopbaan.
12 maart verwelkomen wij een nieuwe collega, Lisa Algie. En in april verwelkomen we nog een
dierenarts. In de volgende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u voorstellen.
Snel test kalverdiarree
Diarree komt de laatste weken weer veel voor. Vooral de cryptosporidium steekt weer de kop op.
Wij raden aan om te testen om wat voor diarree het gaat. Dit kan zowel tijdens een visite of u kunt
mest inleveren op de praktijk. Bij kalveren tot 8 weken wordt de mest onderzocht op rota- en
coronavirus, cryptosporidium, E-coli en Giardia.
Verschillende pijnstillers/koortsremmers gebruikt bij rundvee
In de praktijk wordt steeds meer gebruik gemaakt van pijnstillers. Soms in combinatie met
antibiotica en soms als enige behandeling. Hieronder vindt u een kort overzicht van de meest
gebruikte middelen bij rundvee.
Naam
Flunixine
Meglumine
(Finadyne
transdermaal)

Ketoprofen
(Ketofen)

Meloxicam
(Meloxidyl,
Novacam)

Carprofen
(Rimadyl Cattle,
Carprocow)

Indicatie
 Koorts bij
luchtweginfecties
 Koortsverlaging
acute mastitis (Coli)
 Vermindering pijn
bij klauwproblemen
 Koorts, pijn en
ontsteking bij
luchtweginfecties
en mastitis
 Ontstekingsremmer
en pijnstiller in
zowel acute als
chronische gevallen
 Diarree bij kalveren
 Onthoornen
kalveren
 Klauwaandoeningen
 Luchtweginfecties
en Mastitis

Toediening
Pour on: 1 ml
per 15 kg LG

Opmerking
Verlaging van
koorts en pijn in
6 uur. Werkt 12
uur.

Wachttijd
M: 1 ½ d
V: 7 d

IM,SC: 3 ml per
100 kg LG ged.
1-3 dagen

Geen wachttijd
melk. Werking in
30 minuten.
Werkt 12-24 uur.
Werking na 4 uur.
Bijna 2 dagen
werkzaam.

M: 0 d
V: 4 d

3 dagen
werkzaam

M: 0 d
V: 21 d

SC: 2,5 ml/100
kg LG

SC: 1 ml /35 kg
LG

M: 5 d
V: 15 d

