Doseer prettig
met de handige pomp
van Halocur
Voor comfortabel en veilig gebruik
en een beter dierwelzijn.
Zachte ronde nozzle

Vloeistof goed zichtbaar

NAUWKEURIG
DOSEREN

BETER
DIERWELZIJN

Ergonomische grip

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Rond ergonomisch design
Comfortabeler dan scherpe hoeken
De nozzle heeft een vaste, stabiele positie.

MINDER KANS OP VERWONDINGEN

GEBRUIKSINSTRUCTIE

Doseer
jij al juis
t?

x4

1 	Draai de pomp
op de flacon

2 	Houd de nozzle
in verticale positie

3 Druk de pomp 4x in

Met Halocur krijg je
cryptosporidiose
onder controle!
Halocur werkt zowel preventief als curatief en blokkeert
de levenscyclus van Cryptosporidium parvum.
Op die manier wordt diarree veroorzaakt door C. parvum
voorkomen en onder controle gehouden. Halocur voorkomt
tevens de vorming van oöcysten, waardoor de
infectiedruk in de omgeving lager wordt.

Excretie
van
infectieuze
oöcysten
Opname
van
infectieuze
oöcysten

Doorbreek
deze cyclus
met
Halocur

De voordelen van Halocur:
Zo nauwkeurig mogelijk doseren
•	Onderdeel van complete aanpak in kalverdiarree
• Al 15 jaar bewezen effectief
• Draagt bij aan een gezonde start voor kalveren
• Ergonomisch handvat
Ga direct aan de slag met een complete en
preventieve aanpak in kalverdiarree.
www.my-msd-animal-health.nl/rundvee
Halocur®, bevat per ml: 0,50 mg halofuginone base (als lactaat zout). Doeldier: Rund. Indicaties: Preventie van diarree met als diagnose Cryptosporidium
parvum op bedrijven met een voorgeschiedenis van cryptosporidiose. De toediening dient te starten binnen 24 tot 48 uur na de geboorte. Reductie van
diarree met als diagnose Cryptosporidium parvum. De toediening dient te starten binnen 24 uur na het ontstaan van de diarree. Contra-indicaties: Niet
gebruiken op een lege maag. Niet gebruiken bij gevallen van diarree die reeds langer dan 24 uur aan de gang zijn en bij verzwakte dieren. Bijwerkingen:
In zeer zeldzame gevallen is bij behandelde dieren een toename van de mate van diarree waargenomen. Toediening en dosering: Orale toediening
aan kalveren na de voeding: 2 ml per 10 kg lichaamsgewicht eenmaal per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen. Wachttermijn: (Orgaan)vlees:
13 dagen. Waarschuwingen: Aangezien symptomen van toxiciteit reeds kunnen optreden bij een dubbele dosering dient de aanbevolen dosis strikt te
worden aangehouden. REG NL 9808 UDA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. 2018-10

