
Emulsie voor injectie voor runderen:
 Voor vaccinatie van drachtige vaarzen en koeien

 Actieve immunisatie van drachtige vaarzen en koeien  
 voor de passieve immunisatie van kalveren

 Bevat geïnactiveerd bovien rotavirus, geïnactiveerd  
 bovien coronavirus en geïnactiveerde E. coli met  
 expressie van F5 (K99) adhesine

 Vaccinatiedosis van 2 ml

FIXR® ROTA CORONA COLI. Emulsie voor injectie voor runderen. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. CONTRA-INDICATIES: Geen. BIJWERKINGEN: Overgevoeligheidsreacties kunnen in 
zeldzame gevallen optreden. In een dergelijk geval is het noodzakelijk om onmiddellijk te starten met een passende behandeling. SPECIALE WAARSCHUWINGEN VOOR ELKE DIERSOORT WAARVOOR 
HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Vaccineer alleen gezonde dieren. Alle fokdieren in de kudde dienen te worden gevaccineerd. Niet later dan 6 uur na hun geboorte dient een toereikende 
hoeveelheid colostrum te worden gegeven aan de kalveren. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK BIJ DIEREN: Niet van toepassing. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN TE 
NEMEN DOOR DE PERSOON DIE HET DIERGENEESMIDDEL AAN DE DIEREN TOEDIENT EN VOOR DE ARTS: Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de SPC. GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE OF LEG: Het vaccin is bedoeld voor vaccinatie van drachtige fokdieren. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: Kernfarm B.V. De Corridor 14D, 3621 ZB Breukelen, Nederland. VOOR MEER INFORMATIE: Zie bijsluiter of neem contact op met Kernfarm B.V. info@kernfarm.com.

NIEUW:  
Geregistreerd vaccin in Nederland en 
België voor runderen tegen rotavirus, 
coronavirus en E. coli
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1 x 10 ml  
(5 doses/Dosen)

Bovins (génisses et vaches gestantes). 
Administration intramusculaire. Lire la notice 
avant utilisation. Temps d’attente: Zéro jour. 
Une fois entamé, utiliser dans les 10 heures. 
À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 
8°C). Ne pas congeler. Protéger de la lumière. 
Tous médicaments vétérinaires non utilisés 
ou déchets dérivés de ces médicaments 
doivent être éliminés conformément aux 
exigences locales. À usage vétérinaire. À ne 
délivrer que sur ordonnance vétérinaire. Tenir 
hors de la vue et de la portée des enfants.

DE: Jede Dosis von 2 ml enthält:

Wirkstoffe:
Inaktiviertes bovines Rotavirus,  
Stamm TM-91: RP* ≥ 1
Inaktiviertes bovines Coronavirus, 
Stamm C-197: RP* ≥ 1
Inaktivierte E. coli mit Expression  
von F5 (K99) Adhesin, Stamm  
3014, 3015 und 3016: RP* ≥ 1

*RP = Relative Wirksamkeit bei 
Bestimmung bei Meerschweinchen durch 
eine serologische Methode (ELISA) im 
Vergleich zu einem Standardimpfstoff 
mit minimalem Antigengehalt.

Rinder (trächtige Färsen und Kühe). 
Intramuskuläre Verabreichung. Lesen Sie 
vor der Anwendung die Packungsbeilage. 
Wartezeit: Null Tage. Nach Anbrechen 
innerhalb von 10 Stunden verbrauchen. Im 
Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren. 
Vor Licht schützen. Nicht verwendete 
Tierarzneimittel oder davon stammende 
Abfallmaterialien sind entsprechend den 
örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für 
Tiere. Verschreibungsp¯ichtig. Arzneimittel 
unzugänglich für Kinder aufbewahren.

NL: Per dosis van 2 ml:

Werkzame bestanddelen:
Geïnactiveerd bovien rotavirus,  
stam TM-91: RP* ≥ 1
Geïnactiveerd bovien coronavirus,  
stam C-197: RP* ≥ 1
Geïnactiveerde E. coli met expressie  
van F5 (K99) adhesine, stammen  
3014, 3015 en 3016: RP* ≥ 1

*RP = Relatieve potentie vastgesteld in 
cavia’s aan de hand van een serologische 
methode (ELISA) in vergelijking met een 
standaardvaccin met minimum antigeengehalte.

Rund (drachtige vaarzen en koeien). 
Voor intramusculair gebruik. Lees vóór 
gebruik de bijsluiter. Wachttijd: Nul dagen. 
Na aanbreken gebruiken binnen 10 uur. 
Bewaren in een koelkast (2°C – 8°C). Niet in 
de vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten 
hiervan dienen in overeenstemming met 
de lokale vereisten te worden verwijderd. 
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 
Op diergeneeskundig voorschrift. Buiten 
het zicht en bereik van kinderen bewaren.

FR: Chaque dose de 2 ml contient:

Substances actives:
Rotavirus bovin inactivé,  
souche TM-91: PR* ≥ 1
Coronavirus bovin inactivé,  
souche C-197: PR* ≥ 1
E. coli inactivé exprimant l’adhésine  
F5 (K99), souches 3014, 3015 et 3016: PR* ≥ 1

* PR = puissance relative établie chez le 
cobaye par une méthode sérologique 
(ELISA) en comparaison avec un vaccin 
standard à teneur minimale en antigène.

UDD 
REG NL 127867

BE-V592515 (glazen injectie¯a-
cons, hydrolytische klasse I)/
Flacons en verre hydrolytique de 
classe I/Glasdurchstech¯aschen 
der hydrolytischen Klasse I)

Partij/Lot/Ch.-B.:
EXP:

109/K/10ml/BE/NL/1s

3032OUTA1

1 x 10 ml  
(5 doses/Dosen)

Dimensions (mm): 30x30x70 
Paper Weight: 275 g/m2
Finish:   Material GC1
Colours:   CMYK
Main colour:  100% Cyan!

Date:
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1 x 10 ml  
(5 doses/Dosen)

Bovins (génisses et vaches gestantes). 
Administration intramusculaire. Lire la notice 
avant utilisation. Temps d’attente: Zéro jour. 
Une fois entamé, utiliser dans les 10 heures. 
À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 
8°C). Ne pas congeler. Protéger de la lumière. 
Tous médicaments vétérinaires non utilisés 
ou déchets dérivés de ces médicaments 
doivent être éliminés conformément aux 
exigences locales. À usage vétérinaire. À ne 
délivrer que sur ordonnance vétérinaire. Tenir 
hors de la vue et de la portée des enfants.

DE: Jede Dosis von 2 ml enthält:

Wirkstoffe:
Inaktiviertes bovines Rotavirus,  
Stamm TM-91: RP* ≥ 1
Inaktiviertes bovines Coronavirus, 
Stamm C-197: RP* ≥ 1
Inaktivierte E. coli mit Expression  
von F5 (K99) Adhesin, Stamm  
3014, 3015 und 3016: RP* ≥ 1

*RP = Relative Wirksamkeit bei 
Bestimmung bei Meerschweinchen durch 
eine serologische Methode (ELISA) im 
Vergleich zu einem Standardimpfstoff 
mit minimalem Antigengehalt.

Rinder (trächtige Färsen und Kühe). 
Intramuskuläre Verabreichung. Lesen Sie 
vor der Anwendung die Packungsbeilage. 
Wartezeit: Null Tage. Nach Anbrechen 
innerhalb von 10 Stunden verbrauchen. Im 
Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren. 
Vor Licht schützen. Nicht verwendete 
Tierarzneimittel oder davon stammende 
Abfallmaterialien sind entsprechend den 
örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für 
Tiere. Verschreibungsp¯ichtig. Arzneimittel 
unzugänglich für Kinder aufbewahren.

NL: Per dosis van 2 ml:

Werkzame bestanddelen:
Geïnactiveerd bovien rotavirus,  
stam TM-91: RP* ≥ 1
Geïnactiveerd bovien coronavirus,  
stam C-197: RP* ≥ 1
Geïnactiveerde E. coli met expressie  
van F5 (K99) adhesine, stammen  
3014, 3015 en 3016: RP* ≥ 1

*RP = Relatieve potentie vastgesteld in 
cavia’s aan de hand van een serologische 
methode (ELISA) in vergelijking met een 
standaardvaccin met minimum antigeengehalte.

Rund (drachtige vaarzen en koeien). 
Voor intramusculair gebruik. Lees vóór 
gebruik de bijsluiter. Wachttijd: Nul dagen. 
Na aanbreken gebruiken binnen 10 uur. 
Bewaren in een koelkast (2°C – 8°C). Niet in 
de vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten 
hiervan dienen in overeenstemming met 
de lokale vereisten te worden verwijderd. 
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 
Op diergeneeskundig voorschrift. Buiten 
het zicht en bereik van kinderen bewaren.

FR: Chaque dose de 2 ml contient:

Substances actives:
Rotavirus bovin inactivé,  
souche TM-91: PR* ≥ 1
Coronavirus bovin inactivé,  
souche C-197: PR* ≥ 1
E. coli inactivé exprimant l’adhésine  
F5 (K99), souches 3014, 3015 et 3016: PR* ≥ 1

* PR = puissance relative établie chez le 
cobaye par une méthode sérologique 
(ELISA) en comparaison avec un vaccin 
standard à teneur minimale en antigène.

UDD 
REG NL 127867

BE-V592515 (glazen injectie¯a-
cons, hydrolytische klasse I)/
Flacons en verre hydrolytique de 
classe I/Glasdurchstech¯aschen 
der hydrolytischen Klasse I)

Partij/Lot/Ch.-B.:
EXP:

109/K/10ml/BE/NL/1s

3032OUTA1

1 x 10 ml  
(5 doses/Dosen)

Dimensions (mm): 30x30x70 
Paper Weight: 275 g/m2
Finish:   Material GC1
Colours:   CMYK
Main colour:  100% Cyan!

Date:

ROTA  
CORONA COLI
Emulsie voor injectie 
 voor runderen

Émulsion injectable 
pour bovins

Emulsion zur Injektion 
für Rinder

10 ml  
(5 doses/Dosen)

Geïnactiveerd bovien rotavirus, bovien 
coronavirus, E. coli. i.m. Wachttijd: Nul dagen. 
Na aanbreken gebruiken binnen 10 uur. 
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Rotavirus bovin, coronavirus bovin, 
E. coli inactivés. i.m. Temps d’attente: 
Zéro jour. Une fois entamé, utiliser dans 
les 10 heures. À usage vétérinaire.

Inaktiviertes bovines Rotavirus, bovines 
Coronavirus, E. coli. i.m. Wartezeit: Null 
Tage. Nach Anbrechen innerhalb von 
10 Stunden verbrauchen. Für Tiere.
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UDD - REG NL 127867

BE-V592515

Dimensions (mm): 60x30 
Paper Weight: 
Finish:   
Colours:   CMYK
Main colour:  100% Cyan!

Date:

Indicatie: Actieve immunisatie van drachtige vaarzen 
en koeien voor de passieve immunisatie van kalveren 
tegen gastro-enterologische aandoeningen veroorzaakt 
door rotavirus, coronavirus en enteropathogene E. coli-
stammen.

Aanvang van de immuniteit:
In kalveren gevoed door moeders en in kalveren gevoed 
met colostrum afkomstig van de gevaccineerde koeien, 
start de passieve bescherming wanneer de voeding begint.

Duur van de immuniteit:
In kalveren gevoed met colostrum afkomstig van de 
gevaccineerde koeien, duurt hun passieve bescherming 
tegen infectie tot de voeding met colostrum wordt 
afgebroken. De kalveren gevoed door moeders zijn 
beschermd tegen de infectie via colostrale en lactogene 
immuniteit gedurende de eerste 2-4 levensweken.

Werkzame bestanddelen: Per dosis van 2 ml:
Geïnactiveerd bovien rotavirus, stam TM-91
Geïnactiveerd bovien coronavirus, stam C-197
Geïnactiveerde E. coli met expressie van F5 (K99)  
adhesine, stammen 3014, 3015 en 3016

Adjuvans:
Montanide ISA VG70  ad 2 ml

Hulpstoffen:
Thiomersal  0,2 mg
Formaldehyde max. 1 mg

Dosering en toedieningsweg: 
Toediening van het vaccin:
Vaccinatiedosis - 2 ml.
Het vaccin wordt intramusculair toegediend – bij voorkeur 
in het gluteale gebied. Het vaccin opwarmen tot een 
temperatuur tussen 15 °C – 25 °C en de inhoud van de 
injectieflacon schudden voor gebruik.  
Basisvaccinatie: drachtige vaarzen en naïeve koeien 
worden tweemaal gevaccineerd met een interval van 
ongeveer 21 dagen, 7 – 5 weken en 4 – 2 weken vóór 
het eerstvolgende verwachte afkalven. Hervaccinatie: 
enkelvoudige vaccinatie, 4 - 2 weken vóór elk volgend 
afkalven.

Voeding met colostrum:
Om effectieve bescherming van kalveren tegen infectie te 
waarborgen, dient het maag-darmkanaal van de kalveren 

gedurende hun eerste 2 – 3 levensweken verzadigd te 
zijn met colostrum afkomstig van gevaccineerde koeien. 
Een kalf dient de toereikende hoeveelheid colostrum, 
afkomstig van gevaccineerde koeien, binnen 6 uur na de 
geboorte te drinken. Als een kalf niet mag drinken bij de 
moeder, dient het colostrum (en later de melk) van de 
gevaccineerde koeien te worden verzameld gedurende de 
eerste 6 – 8 melkbeurten. Het colostrum en de melk, die 
volgens bovenstaande beschrijving is verkregen, dienen 
bevroren of (niet langer dan 14 dagen) bij 2 °C - 8 °C, 
te worden bewaard. De dagelijkse dosis colostrum (en 
later melk) voor een kalf is 2,5 – 3,5 l per dag gedurende 
ten minste de eerste twee levensweken. Een optimale 
bescherming van kalveren tegen de infectie kan worden 
behaald met behulp van de hierboven vermelde methode 
als alle koeien in de kudde zijn gevaccineerd.

Wachttijd(en): Nul dagen.

Verpakkingsgrootte: 1 x 10 ml (5 doses)

Kanalisatie: UDD

REG NL 127867, BE-V592515


