IDAL:
DE TOEKOMST IS
NAALDLOOS

De IDAL: Veilig, effectief
en diervriendelijk beschermen
Steeds meer varkenshouders vaccineren met de IDAL, de naaldloze
vaccinatietechniek van MSD Animal Health. Niet verwonderlijk,
want naaldloos vaccineren biedt ongekende voordelen voor varken,
varkenshouder, slachterij en consument.

De voordelen van naaldloos vaccineren met de IDAL:
• Hygiënisch; geen kans op overdracht van ziekten via de naald.
•	Breed inzetbaar tegen de drie meest voorkomende varkensziekten
in Nederland; circo, mycoplasma en PRRS.
• Diervriendelijk; minder pijn en stressreacties.
• Efficiënt: twee vaccins gelijktijdig toedienen met de IDAL Twin.
• Veilig en effectief; vaccins specifiek geregistreerd voor toediening met de IDAL.
• 	Gratis in gebruik; ook het onderhoud wordt volledig verzorgd door MSD Animal Health.
• G
 ebruikszeker; de IDAL wordt al jaren succesvol ingezet op bedrijven over de
hele wereld. Tevens wordt de IDAL steeds doorontwikkeld op basis van de wensen
van varkenshouders en dierenartsen.

IDAL 2G

IDAL 3G Mono

IDAL 3G Twin

Waarom in de huid vaccineren?
Waar een spier zorgt voor beweging, zorgt de huid voor bescherming. In de huid zijn dan ook volop
gespecialiseerde afweercellen aanwezig (50 maal meer dan in het bloed). De huid is daardoor
uitermate geschikt voor vaccinatie. Om een goede bescherming te krijgen is het noodzakelijk dat
een vaccin in contact komt met afweercellen. Op die manier ontwikkelen varkens bescherming
(immuniteit). Door te vaccineren in de huid, komt het vaccin direct in aanraking met deze afweercellen, die vervolgens snel en langdurig de gewenste immuniteit teweegbrengen.

Toediening van vaccin in de huid.

Immunologische reactie in de huid.

Op welke plaats vaccineren?
De IDAL kan het beste gebruikt worden op plekken waar de huid niet te dik, stug en behaard
is en niet tegen het bot of op een speklaag ligt. Bij biggen is dit vooral ter hoogte van de
nekzijde en in de bilspier. Bij vleesvarkens en zeugen is dat net achter de oren in de nek
of naast de vulva.

De rode kleur geeft aan waar IDAL vaccinatie kan worden toegediend.

Nauwkeurige dosering
onder hoge druk
Voor een goede immuniteitsopbouw is het belangrijk dat het vaccin in de huid (en niet in de
onderhuid of spier) wordt gebracht. Met de IDAL wordt bewust met een klein volume van 0,2 ml
gewerkt, omdat dit in de huid past en grotere volumes van 1 of 2 ml niet. Een kleiner volume in
de huid is ook minder pijnlijk dan grotere volumes. Daarbij is niet elk vaccin bestand tegen de
druk en de snelheid waarmee het bij intradermale toediening in de huid wordt gebracht. Porcilis
PCV ID, Porcilis PRRS en Porcilis Mhyo ID Once zijn geregistreerd voor toediening met de IDAL.
Dit houdt in dat de effectiviteit en de veiligheid van de vaccins zijn gewaarborgd.

TIP: Kies voor een
goede vaccinatiestrategie
1. Bepaal het juiste moment. Dit hangt af van de afweer die de moederzeug meegeeft aan
de big, de mate waarin de big in staat is zelf afweer op te bouwen en stressmomenten.
2. Optimaliseer het management op het bedrijf.
3. Monitor en evalueer de gekozen strategie.
Meer weten over het optimaliseren van uw vaccinatiestrategie?
Neem contact op met uw dierenarts, of vraag een van onze experts
om advies via idal@merck.com.

Naaldloos vaccineren
Volop voordeel voor…
…diergezondheid
Met de IDAL wordt zonder tussenkomst van een naald in de huid van het varken gevaccineerd
(intradermaal). Veel ziektekiemen zoals PRRS en circo zijn bij geïnfecteerde dieren ook terug te
vinden in het bloed en weefselvocht. Met de IDAL kunnen deze en andere ziektekiemen niet
meer van het ene varken op het andere worden overgedragen. Het kleine injectievolume
(0,2 ml i.p.v. 2 ml) vermindert de kans op bijwerkingen.

…dierwelzijn
• Minder pijnbeleving.
• Een klein injectievolume (0,2 ml i.p.v. 2 ml) en daardoor minder kans op bijwerkingen.
• Flexibiliteit in de keuze van de vaccinatieplek (niet alleen in de nek).
- minder stress voor de varkens.
- hierdoor kan er met meer rust vlot gevaccineerd worden.
• Geen risico op infectieoverdracht via de naald.
• Geen kans op afbreken van de naald in het varken (geen littekenweefsel in de spier).

…de consument
De publieke opinie is belangrijk en dierwelzijn staat hoog op de agenda. De IDAL levert een
belangrijke bijdrage aan diervriendelijk vaccineren.

…het slachthuis
Alle extra handelingen die in het slachthuis verricht moeten worden kosten geld. Uitsnijden
van spuitplekken leidt tot verlies van waardevol spierweefsel. Ook afgebroken naalden die
achterblijven zijn ongewenst. Met de IDAL is hier geen kans op, omdat er simpelweg geen
naalden worden gebruikt.

…de varkenshouder
De IDAL is geschikt voor de vaccins Porcilis PCV ID, Porcilis M Hyo ID Once en Porcilis PRRS. Door
de ingebouwde veiligheidstechniek is de kans op zelfinjectie met de IDAL klein. De IDAL geeft
altijd een constante druk en volume. De werkzaamheid en veiligheid van de bovengenoemde
vaccins -geschikt voor de IDAL-, zijn wetenschappelijk aangetoond en door de overheid goedgekeurd.
Onderhoud, reparatie en transport van de IDAL worden volledig verzorgd door MSD Animal Health.

Producten geregistreerd voor naaldloze
vaccinatie met de IDAL
Porcilis® PCV ID
Beschermt varkens vanaf 3 weken leeftijd tegen circo-infecties:
• Verbetering van dagelijkse groei.
• Verminderde sterfte.
• Reductie van het aantal virusdeeltjes in long- en lymfeweefsel.
• Reductie van virusuitscheiding.
•	Porcilis PCV ID mag tegelijk, op een andere plaats,
met Porcilis M Hyo ID Once gegeven worden.
• Aanvang immuniteit: 2 weken na vaccinatie.
• Immuniteitsduur: 23 weken na vaccinatie.

Porcilis® PRRS
Beschermt alle varkens (zeugen, gelten en biggen) op fok- en vleesvarkensbedrijven tegen
PRRS-infecties:
Zeugen en gelten:
• Significante verbetering van reproductieresultaten.
• Afname van virusoverdracht via de baarmoeder.
• Afname van PRRS-virus in het bloed.
• Is toepasbaar bij zeugen in alle vruchtbaarheidsstadia van PRRS-positieve dieren.
Biggen:
• 	Significante verbetering technische resultaten
(minder zieke dieren, betere groei en betere voederconversie).
• Afname van PRRS-virus in het bloed.
• Vanaf 2 weken leeftijd.
• Aanvang immuniteit: 4 weken na vaccinatie.
• Immuniteitsduur: 24 weken na vaccinatie.

Porcilis® M Hyo ID Once
Beschermt alle varkens op fok- en vleesvarkensbedrijven tegen mycoplasma-infecties:
• Afname van longlaesies.
• Verbetering dagelijkse groei.
•	Porcilis M Hyo ID Once mag tegelijk, op een andere
plaats, met Porcilis PCV ID gegeven worden.
• Aanvang immuniteit: 3 weken na vaccinatie.
• Immuniteitsduur: 22 weken na vaccinatie.

Porcilis PCV ID, bevat per dosis Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigeen ≥ 1436 AU. Doeldier: Varken. Indicatie: Actieve immunisatie van
vleesvarkens om de viremie, virusload in longen en lymfatisch weefsels, en virusuitscheiding als gevolg van PCV2 infectie te reduceren. Bovendien,
om gewichtsafname en sterfte geassocieerd met PCV2-infectie te reduceren. Bijwerkingen: Voorbijgaande harde en niet-pijnlijke zwelling (diameter
tot 2 cm, in individuele varkens vaak tot 4 cm en met roodheid) op de injectieplaats komen zeer vaak voor. Vaak wordt een reactie gezien die een
patroon in twee fasen volgt ( toename en afname gevolgd door nog een toename en afname in grootte). Bij gelijktijdige toediening met Porcilis M Hyo
ID Once: injectieplaatsreacties in individuele varkens kunnen toenemen tot 6 cm en vaak komt op de dag van vaccinatie een voorbijgaande toename in
lichaamstemperatuur van ongeveer 0,2 °C (in individuele varkens tot 2 °C) voor. Binnen ongeveer 5 weken na vaccinatie verdwijnen alle lokale reacties
volledig. Toediening en dosering: Vanaf de leeftijd van 3 weken 0,2 ml intradermaal m.b.v. IDAL (bij gelijktijdige toediening met Porcilis M Hyo ID Once:
op verschillende plaatsen of op dezelfde locatie met een minimale afstand van 3 cm). Wachttermijn: 0 dagen. Waarschuwingen: Raadpleeg in geval
van accidentele injectie onmiddellijk een arts. Vaccineer alleen gezonde dieren. REG NL 115932, EU/2/015/187/001-004, UDD. Voor overige informatie,
zie bijsluiter. 2018-11.
Porcilis® PRRS bevat per dosis levend geattenueerd PRRS-virus, stam DV: 104,0 – 106,3 TCID50. Doeldier: Varken. Indicatie: Actieve immunisatie van
klinisch gezonde varkens in een door PRRS-virus geïnfecteerde omgeving, ter reductie van de viremie veroorzaakt door een infectie met Europese
stammen van het PRRS virus. Contra-indicaties: Niet gebruiken in een omgeving waar de prevalentie van het PRRS virus niet met betrouwbare
diagnostische methodes is vastgesteld. Bijwerkingen: Systemische of lokale vaccinatiereacties kunnen voorkomen. Na IM injectie kan een voorbijgaande
verhoging van de lichaamstemperatuur optreden. Na intradermale toediening geven kleine (tot 1,5 cm) zwellingen een juiste vaccinatie techniek weer
die soms langer dan 4 weken aanwezig blijven. Toediening en dosering: Vanaf de leeftijd van 2 weken 2 ml intramusculair of 0,2 ml intradermaal m.b.v.
IDAL (vanaf 4 weken bij gelijktijdig gemengd intramusculair gebruik met Porcilis M Hyo). Wachttermijn: 0 dagen. Waarschuwingen: Men moet er zorg
voor dragen om te vermijden dat de vaccinstam geïntroduceerd wordt in een omgeving waar PRRS virus nog niet aanwezig is. REG NL 9815 UDD.
Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2018-11.
Porcilis® M Hyo ID Once bevat per dosis concentraat van geïnactiveerde hele cellen van Mycoplasma hyopneumoniae, stam 11: ≥ 6,5 log2 a.l. titer.
Doeldier: Varken. Indicatie: Actieve immunisatie van vleesvarkens ter vermindering van longbeschadigingen en ter vermindering van de groeivertraging
tijdens de mestperiode als gevolg van infectie met Mycoplasma hyopneumoniae. Bijwerkingen: Voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur
(gemiddeld 0,7°C, bij individuele varkens tot 2°C), komt zeer vaak voor op de dag van vaccinatie; - lokale reacties, niet-pijnlijke, knoopachtige zwellingen
met een diameter tot 4 cm (in individuele biggen tot 6 cm bij gelijktijdige toediening met Porcilis PCV ID) komen zeer vaak voor en verdwijnen binnen
7 weken na vaccinatie. Toediening en dosering: Vanaf de leeftijd van 2 weken (3 weken bij gelijktijdige toediening, op verschillende plaatsen of op
dezelfde locatie met een minimale afstand van 3 cm, met Porcilis PCV ID) 0,2 ml intradermaal m.b.v. IDAL. Wachttermijn: 0 dagen. Waarschuwingen:
Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts. Vaccineer alleen gezonde dieren. REG NL 107951 UDD. Voor overige informatie,
zie bijsluiter. 2018-11.
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Aan de slag met IDAL
In 5 stappen veilig en doeltreffend vaccineren met de IDAL!
Stap 1: Demonstratie bij u op locatie.
Stap 2: 	Na het ondertekenen van een gebruikersovereenkomst blijft
de IDAL bij u op het bedrijf. De IDAL blijft eigendom van
MSD Animal Health. U wordt gevraagd om jaarlijks mee te
werken aan een klanttevredenheidsonderzoek.
Stap 4: 	Ook na aanvang kunt u met uw vragen bij ons terecht. Het is altijd mogelijk
om extra informatie of een extra demonstratie aan te vragen. Eén van onze
specialisten kijkt graag nog eens met u mee!
Stap 5: 	Heeft u meer dan één IDAL nodig? Neem contact met ons op.
In overleg kunnen we meerdere IDAL’s voor u beschikbaar stellen.

Wilt u meer informatie over de IDAL?
Heeft u technische vragen over het gebruik van uw IDAL?
Bel met de Account Managers van MSD Animal Health Jos Broere (mobiel: 06-51520040),
Marjolein van Kilsdonk (mobiel: 06-11281280) of stuur een e-mail naar idal@merck.com.

Heeft u behoefte aan een IDAL demonstratie of training?
Bel met IDAL adviseur Ton van der Ven (mobiel: 06-54223057).

MSD Animal Health
Postbus 50, 5830 AB Boxmeer
www.my-msd-animal-health.nl

www.probeer-idal.nu

UIN 194530 © 2018 Intervet International B.V. Alle rechten voorbehouden.

Stap 3: U kunt nu veilig en doeltreffend aan de slag met de IDAL.

