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Dé eerste keus bij alle ontstekingen zoals 
mastitis en baarmoederontsteking

Pyrogenium

GRATIS UierBalsem 500 ml*  
bij aankoop van één Pyrogenium 6-pack! 
✔ Het krachtigste duo bij mastitis!

Laat het dier het lekker zelf 
oplossen
Pyrogenium activeert direct het 
zelfgenezingsproces van het dier en zet 
het immuunsysteem aan het werk om 
de beginnende ontsteking op te lossen. 

Slangengif activeert witte 
bloedcellen
Pyrogenium bevat o.a. slangengif 
dat zorgt voor een toename van de 
witte bloedcellen. Dit worden ook 
wel ‘ontstekingscellen’ genoemd. 
Witte bloedcellen zijn een belangrijk 
onderdeel van het immuunsysteem dat 
het lichaam tegen ziektes beschermt. 
Ook ontstaat een toename van 
de activiteit van de zogenaamde 
‘vreetcellen’. Het immuunsysteem 
zorgt er zo voor dat een eventuele 
ontsteking wordt opgeruimd.

*Vraag naar de actie en voorwaarden bij uw verkooppunt of routeverkoper

Werking Pyrogenium:
✔ Effectief bij o.a. uier-, baarmoeder-,

tussenklauw ontsteking en 
ontstoken wonden

✔ Stimuleert de lichaamseigen afweer
bij beginnende ontstekingen

✔ Activeert het zelfgenezingsproces

Voordelen:
✔ Al 50 jaar een betrouwbare keuze
✔ Heeft 0 dagen wachttijd, dus geen

verlies van melkgeld
✔ Laat geen residuen achter in melk

die, kleur of smaak beïnvloeden
✔ Lage kosten per behandeling

ACTIE

GRATIS

Het verschil tussen 
antibiotica en Pyrogenium  
Antibiotica is niet alleen effectief tegen 
ziekteverwekkers, maar doodt ook 
‘goede’ bacteriën die de darmflora van 
het dier in balans houden. Een verstoring 
hiervan heeft een negatief effect op het 
zelfherstellend vermogen van het dier. 
De vatbaarheid voor bacteriële infecties 
kan dan weer toe nemen. Minder 
antibiotica gebruiken geeft ook minder 
kans op resistente bacteriën.

Positief effect op 
zelfgenezingsproces
Pyrogenium stimuleert het 
zelfgenezingsproces van het dier, 
de darmflora wordt niet negatief 
beïnvloedt. Het zelfherstellend 
vermogen van het dier neemt 
hierdoor toe. Een hoger 
zelfherstellend vermogen van 
een dier geeft meer weerstand 
tegen mogelijk nieuwe infecties.

Bij geiten met baarmoeder- en 
uierontsteking en als ze aan de 
nageboorte blijven lopen, gebruik 
ik Pyrogenium. Na een dag of drie 
valt de nageboorte eraf. Ook blijven 
ze actief, goed eten en komt de melk 
weer op gang. Wanneer ik een geit 
heb geholpen met verlossen spuit ik 
ook preventief Pyrogenium
om baarmoederontsteking te 
voorkomen. Het grote voordeel van 
Pyrogenium is dat je gewoon kunt
doormelken.

Koos van der Voorn
650 melkgeiten

T.w.v.
¤ 21,50
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Wat kunt u doen om mastitis snel & effectief aan te pakken?

Mastitis is maatwerk!
Verschillende soorten bacteriën 
veroorzaken mastitis op verschillende 
manieren; een beginnende mastitis bij 
vaarzen, mastitis bij terugkomers of 
plotselinge ‘miljonairs’. Wanneer een 
koe niet reageert op een antibiotica- of 
Pyrogenium behandeling, typische 
terugkomers, kan dit met een biofilm te 
maken hebben. 
Een biofilm is een laag van bacteriën die 
zich met elkaar wapenen tegen medicatie 
zoals antibiotica of Pyrogenium. Door 
gebruik te maken van verschillende 
producten met verschillende werkingen, 
kan de biofilm doorbroken worden. Zo 
kan de medicatie zijn werk goed doen. Bij 
een moeilijk behandelbare mastitis zorgt 
het combineren van producten in veel 
gevallen voor een krachtige behandeling.

Hét mastitis concept in 3 stappen

1 2

3

Pak de ontsteking 
van binnenuit aan 

met Pyrogenium en de  
Panax Knoflookbolus

✔ Pyrogenium stimuleert de 
lichaamseigen afweer

✔ Panax Knoflookbolus onder-
steunt de uiergezondheid

Pak de ontsteking 
aan van buitenaf 

met UierBalsem

✔ Antibacterieel, ontsmettend  
en verzachtend

✔ Stimuleert krachtig de  
doorbloeding

Kies voor een snel 
herstel na ziekte 

met de K-Spirine Bolus

✔ Ondersteunt de leverfunctie
✔ Behoud van optimale eetlust  

en melkproductie

Antibiotica als laatste 
redmiddel
Wanneer het zelfherstellend vermogen 
van een dier niet meer of onvoldoende 
aanwezig is om een bacteriële infectie 
te bestrijden, is antibiotica het laatste 
redmiddel. Door de focus te verleggen 
naar het zelfherstellend vermogen van 
het dier (weerstand), in plaats van het 
curatief behandelen van infecties, is 
het lichaam beter instaat om bacteriële 
infecties zelf te overwinnen.
Het immuunsysteem krijgt zo de kans 
om aan herstel te bouwen. Dit komt de 
gezondheid van het vee ten goede met 
minder productieverlies.

Wanneer koeien echt ziek zĳn, 
behandelen we natuurlĳk met een 
antibiotica. Maar als ik merk dat ze 
wat tekort aan weerstand hebben, 
dan kunnen natuurlĳke producten 
net dat steuntje in de rug geven dat 
ze nodig hebben. Zo laten we de 
koe het zelf oplossen. Een koe met 
een hoog celgetal scoort vaak in de 
geleidbaarheid ook wat hoger en er 
zit een vlokje in de melk. Zo’n koe 
die er een beetje tegenaan hangt 
zeg maar. Dat zijn de koeien die 
ik met Pyrogenium en een Panax 
Knoflookbolus ondersteun. We 
helpen ze zo weer de goede kant op 
en voorkomen dat zo’n koe werkelĳk 
een mastitisgeval wordt. Het gebruik 
van de natuurlĳke middelen zorgt 
bovendien voor een besparing van 
de kosten voor antibioticum en 
dierenarts en de melk mag gewoon 
in de tank. Ja, dat laatste is wel een 
groot voordeel, niet alleen financieel, 
maar ook arbeidstechnisch.

Wout Schep  
500 melkkoeien
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