Reproductieportfolio
paarden
Regumate Equine (2,2 mg altrenogest per ml)
Regumate Equine bevat altrenogest, een derivaat van progesteron (drachtigheidshormoon).
U kunt dit product inzetten bij merries met duidelijke folliculaire activiteit voor:
1.	
Onderdrukking/preventie van hengstigheid: bijhorend probleemgedrag verdwijnt meestal
binnen 1 tot 3 dagen na aanvang van de behandeling. De hengstigheid kan gedurende een
langere tijd veilig worden onderdrukt.
2.	
Plannen van hengstigheid en ovulatie: met Regumate kan een vroegtijdige hengstigheid
en ovulatie opgewekt worden. Aan het einde van de Regumate behandeling kan Estrumate
toegediend worden om een overgebleven corpus luteum in regressie te laten gaan.
Het moment van ovulatie kan met behulp van Chorulon beter bepaald worden.
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Chorulon (1500 I.E. human Chorionic Gonadotrophin (hCG) per 5 ml)
Chorulon is een gonadotroop hormoon met een LH-werking en uw eerste keuze
voor het induceren van een voorspelbare ovulatie.
•	Een groot percentage van de merries met een follikel van ≥ 35 mm ovuleert
binnen 48 uur na toediening van Chorulon (gemiddeld 36 uur na injectie).

Estrumate (0,25 mg cloprostenol per ml)
Estrumate is een prostaglandine F2α-analoog met luteolytische werking.
•	Bij injectie tijdens de dioestrus, in aanwezigheid van een gevoelig corpus luteum,
volgt de ovulatie gewoonlijk binnen 4-6 dagen na injectie tijdens de dioestrus.

Receptal (4,2 µg busereline per ml)
Receptal is een GnRH-analoog. Het stimuleert de hypofyse tot de afgifte van
FSH en LH, waardoor de rijping van de follikel en de ovulatie op natuurlijke
wijze plaatsvinden.
Onderzoek1-4 heeft aangetoond dat verschillende schema’s werken voor een betrouwbare
inductie van ovulatie met behulp van busereline. De ovulatie volgt gemiddeld 40-43 uur
na de eerste injectie.
Receptal kan bijvoorbeeld goed ingezet worden bij donormerries, waarbij ovulatie-inductie
meerdere keren in een dekseizoen beoogd wordt.

Oxytocine-S (10 I.E. oxytocine per ml)
Synthetisch oxytocine veroorzaakt contracties van de gladde musculatuur van de door
oestrogeen gesensibiliseerde uterus en melkklier. Het kan worden ingezet bij o.a.
uterusbloedingen, retentio secundinarum, afdrijven van de lochiën, bevorderen van de
involutio uteri en dysgalactie post-partum.
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Waarom Regumate Equine?

Waarom Chorulon?

Waarom Receptal?

Waarom Estrumate?

Maakt hengstigheid en ovulatie
vroeg in het seizoen mogelijk.

Uw eerste keuze voor een
betrouwbare inductie van de
ovulatie gemiddeld 36 uur
na injectie.

Betrouwbare voorspelling van
de ovulatie, gemiddeld 40 uur
na injectie.

De merrie wordt snel hengstig
en ovulatie volgt gemiddeld
4-6 dagen na injectie.

90% van de merries wordt binnen
5 dagen hengstig en 60% ovuleert
11 tot 14 dagen na het beëindigen
van de behandeling.

Gemakkelijk in gebruik door
eenmalige toediening.

Goed alternatief voor Chorulon.
Herhaaldelijk gebruik van een
GnRH-analoog om de eisprong
te induceren, vermindert de
effectiviteit niet.

Beschikbaar in flacons van 2 ml
(voor direct gebruik), 10 en
20 ml (28 dagen houdbaar
na aanprikken).

Meer informatie over paardengezondheid en reproductie?
Kijk op www.my-msd-animal-health.nl/paard

Regumate® Equine, 2,2 mg/ml orale oplossing voor paarden. Doeldier: Paard. Indicaties: Bij merries met duidelijke folliculaire activiteit gedurende de overgangsperiode tussen anoestrus en het voortplantingsseizoen: - Onderdrukking/preventie van hengstigheid gedurende de verlengde
hengstigheidsperiodes; - Sturing van het tijdstip van begin van de hengstigheid en synchronisatie van ovulatie. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: - merries met baarmoederontsteking; - hengsten. Bijwerkingen: Baarmoederinfectie (<0,01% van de behandelde dieren). Toediening en
dosering: Voor orale toediening, 0,044 mg altrenogest per kg lichaamsgewicht per dag. Wachttijd: Vlees en slachtafval: 9 dagen. Niet toegelaten bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Waarschuwingen: (Vermoedelijk) zwangere vrouwen, personen met progesteron
afhankelijke tumoren of thrombo-embolische afwijkingen dienen het diergeneesmiddel niet te gebruiken, vruchtbare vrouwen dienen er voorzichtig mee om te gaan. Direct contact met de huid vermijden, gebruik persoonsbeschermende maatregelen. REG NL 10264 UDA. Voor overige
informatie, zie bijsluiter. 2018-02.
Chorulon®, lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, bevat per 5 ml: 1500 of 5000 I.E. hCG. Doeldier: Paard. Indicaties: Behandeling van anoestrus met follikel groter dan 2 cm en ovulatie-inductie ter verbetering van de conceptie. Contra-indicatie: Geen. Bijwerkingen: Geen
bekend. Toediening en dosering: éénmalige injectie 1500-3000 I.E. hCG via intramusculaire, subcutane of intraveneuze injectie. Wachttijd: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Waarschuwingen: Kan tijdens de lactatie worden gebruikt.. REG NL 1249 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2018-02.
Estrumate™ bevat per ml: 0,25 mg cloprostenol (als cloprostenolnatrium). Doeldier: Rund en paard. Indicaties: Rund: baarmoederontsteking of pyometra, suboestrus, oestrussynchronisatie, onderbreking van ongewenste dracht, luteale cysten, partusinductie. Paard:
oestrusinductie en oestrusregulatie, inductie van luteolyse bijvoorbeeld: na vroeg foetale sterfte en resorptie, voor de beëindiging van schijndracht, voor de onderbreking van vroege (ongewenste) dracht. Bijwerkingen: Zeer zelden: anafylactische reacties die acuut medische zorg
vereisen, licht zweten bij paarden, zachte ontlasting, verhoogde hartslag en ademhalingsfrequentie, buikpijn, incoördinatie, liggen, na injectie plaatselijk bacteriële infecties die systemisch kunnen worden. Soms: hemorragische (anovulaire) follikels en meerdere ovulaties bij paarden.
Toediening en dosering: Intramusculaire injectie. Rund: 2 ml (0,5 mg cloprostenol) per dier. Paard: 50 µg/100 kg lichaamsgewicht (1 ml/500 kg lichaamsgewicht). Wachttijd: Rund (en Paard): Vlees en slachtafval: 1 dag (2 dagen), Melk: 0 dagen (0 uur). Waarschuwingen: Direct
huidcontact vermijden, draag handschoenen. Bij aanraking met de huid onmiddellijk goed met water afspoelen. Zwangere vrouwen en CARA-patiënten lopen extra risico wanneer zij in aanraking komen met het diergeneesmiddel. Niet toedienen aan drachtige dieren indien een
abortus niet gewenst is. REG NL 5293/REG NL 117922 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2020-03
Receptal®, 0,0042 mg/ml oplossing voor injectie, bevat per ml: 0,0042 mg busereline-acetaat (overeenkomend met 0,004 mg busereline). Doeldieren: Paard Indicaties: - Cysteuze veranderingen van het ovarium, met en zonder verlengde of blijvende hengstigheid; - Ovulatie-inductie voor
een betere bepaling van het tijdstip van ovulatie en dekking. Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: Geen bekend. Toediening en dosering: Eenmalig via intramusculaire of subcutane injectie, 10 ml per dier. Wachttijd: 0 dagen. Waarschuwingen: Vanwege de hormonale effecten dienen
zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd niet met het diergeneesmiddel om te gaan. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van accidentele zelfinjectie onmiddellijk een arts raadplegen. REG NL 105583 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2018-02.
Oxytocine-S®, oplossing voor injectie 10 I.E., bevat per ml: 10 I.E. Oxytocine (als oxytocineacetaat). Doeldier: Paard. Indicaties: - Uterusbloedingen; - retentio secundinarum; - afdrijven van de lochiën; - bevorderen van de involutio uteri; - dysgalactie post-partum. Contra-indicatie: Niet gebruiken
bij: - niet ontsloten cervix; - verkeerde positie van de uterus of vrucht; - obstructieve dystocia; - overgevoeligheid. Bijwerkingen: Bij overdosering kunnen optreden: - kortdurende vasodilatatie en bloeddrukdaling; - waterretentie’- hyperstimulatie van de uterus; - beïnvloeding van de foetale
circulatie. Toediening en dosering: Per injectie: 40-50 I.E. oxytocine (4-5 ml diergeneesmiddel) per dier via intramusculaire of subcutane injectie. Wachttijd: 0 dagen. Waarschuwingen: Tijdens partus zo laag mogelijk doseren. In verband met overgevoeligheidsreacties direct huidcontact
vermijden. Draag handschoenen. REG NL 1442 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2018-02.
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