
Porcilis® ERY Vet.

Porcilis®
Ery Parvo Vet.

2 pakningsstørrelser

Porcilis®Ery Vet.
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Nu også i flasker a 100 ml (50 doser)
• Vaccine til aktiv immunisering af svin mod rødsyge

• 50 ml (25 doser) PET-flasker

• 100 ml (50 doser) PET-flasker

Porcilis® Parvo Vet. Injektionsvæske, suspension (vaccine). Indikationsområde: Til beskyttelse mod smitsom fosterdød forårsaget af infektion med porcint parvovirus (PPV) Kontraindikationer: 
Ingen kendte. Bivirkninger og risici: Efter vaccination kan let feber, nogen uvilje mod bevægelse og en forbigående lokal hævelse (<5 cm) på injektionsstedet forekomme. I meget sjældne tilfælde kan 
der opstå en hypersensitivitetsreaktion. Tilbageholdelsestid: 0 døgn. Dosering: Dosis pr. gris er 2 ml, som gives dybt intramuskulært bag øret. Basisvaccination: Polte: èn vaccination mellem 8 og 2 
uger før første løbning. Søer: Én vaccination mindst 2 uger før løbning. Revaccination: Én gang årligt. Pakningsstørrelse: 50 ml PET-flaske. Udleveringsgruppe: BP. Pris (pr. 04.10.07): Vejl. udsalgspris 
eksl. moms for 50 ml: kr. 247,95.

Porcilis® Ery Parvo Vet. Injektionsvæske, suspension (vaccine). Indikationsområde: Forebyggende til søer og gylte mod smitsom fosterdød forårsaget af infektion med porcint parvovirus (PPV) og 
rødsyge forårsaget af Erysipelothrix bakterier. Kontraindikationer: Kun raske dyr bør vaccineres. Bivirkninger og risici: Efter vaccination kan let, forbigående stigning i kropstemperatur samt lokalre-
aktion iagttages. Allergiske reaktioner kan ses. Særlige forsigtighedsregler: Stress af dyrene omkring vaccinationstidspunktet bør undgås. Omrystes før brug. Vaccinen skal have stuetemperatur (15-25 
°C) før vaccinationen påbegyndes. Tilbageholdelsestid: 0 døgn. Dosering: Dosis pr. gris er 2 ml, som gives dybt intramuskulært bag øret. Basisvaccination: Gylte bør vaccineres mod smitsom foster-
død før første løbning. Vaccination senest 2 uger før løbning giver beskyttelse i de to følgende drægtighedsperioder. For beskyttelse mod rødsyge anbefales yderligere vaccination med monovalent 
rødsygevaccine 4 uger før eller 4 uger efter vaccination med Porcilis Ery Parvo Vet. Revaccination: Én gang årligt suppleret med monovalent rødsygevaccine hver 6. måned. Pakningsstørrelse: 
20 ml og 50 ml PET-flaske. Udleveringsgruppe: BP. Pris (pr. 04.10.07): Vejl. udsalgspris eksl. moms for 20 ml: kr. 139,79. Vejl. Udsalgspris eksl. moms for 50 ml: kr. 338,86.

Porcilis® Ery Vet. Injektionsvæske, suspension (vaccine). Indikationsområde: Aktiv immunisering af svin mod rødsyge. Kontraindikationer: Kun raske dyr bør vaccineres. 
Vaccination af avlsaktive orner er ikke undersøgt. Bivirkninger og risici: Efter vaccination kan let, forbigående stigning af kropstemperatur samt forbigående hævelse på 
injektionsstedet forekomme. Allergiske reaktioner kan forekomme. Særlige forsigtighedsregler: Vaccinen skal have stuetemperatur (15-25 °C) før vaccination 
påbegyndes. Omrystes før og under brug. Tilbageholdelsestid: 0 døgn. Dosering: Dosis pr. gris er 2 ml, som gives dybt intramuskulært bag øret. 
Vaccination af grise kan ske fra 12 ugers alderen. Vaccination foretages 2 gange med 4 ugers mellemrum. Revaccination: Bør ske hver 5. 
måned. Pakningsstørrelse: 50 ml og 100 ml PET-flaske. Udleveringsgruppe: BP. Pris (pr. 04.10.2007): Vejl. udsalgspris ekskl. 
moms for 50 ml: kr. 115,45. Vejl. udsalgspris ekskl. moms for 100 ml: kr. 229,47.

Porcilis®
Parvo Vet.


