VOUCH ER
50% KORT ING OP AC T H -T EST
Geldig van 1 september t/m 31 oktober 2021

ZEND HET GEKOELDE EDTA-PLASMA ALLEEN MET DEZE VOUCHER IN. GEEN REGULIER AANVRAAGFORMULIER BIJVOEGEN.

VUL VOLLEDIG IN OM VOOR KORTING IN AANMERKING TE KOMEN
Gegevens praktijk

Datum bloedafname

Naam praktijk

DAP eigenaar code

Naam behandelend dierenarts
Adres
Postcode, Plaats
Telefoon

2020

Gegevens paard
Naam

Geboortedatum
Ras

Geslacht

Geslacht

Chipnummer

E-mailadres

DAP-code Gezondheidsdienst voor Dieren
DAP-code Faculteit Diergeneeskunde
Barcode sticker Euregio Laboratory Services
Barcode sticker IDEXX Laboratorium
Laboratoriumbepaling
Gezondheidsdienst voor Dieren
		
Aanvraagnummer Euregio
Laboratory Services

10217 PPID (EDTA volbloed)
11563 PPID (EDTA plasma)

Testcode IDEXX Laboratorium

ACTHBI

01-1818 – En21

DEZE GEGEVENS VOLLEDIG INVULLEN
Op dit moment hoefbevangen?
Eerder hoefbevangen geweest?

JA
JA

NEE
NEE

Is dit een onderzoek om de behandeling te monitoren?
JA
NEE
Wordt het paard op dit moment behandeld voor PPID met pergolide
JA

NEE

Andere verschijnselen:
1. Geen andere verschijnselen
2. Spierverlies
3. Polyurie/polydipsie
4. Lang krullerig haarkleed en/of
slecht verharen

5. (terugkerende) Infecties (bv huid/oog)
6. Sloomheid (lethargie)
7. Vetophoping boven de ogen
8. Verminderd presteren

10. Minder vruchtbaar
11. (terugkerende) Zoolzweren
12. Abnormaal zweten
13. Anders, namelijk:

9. (terugkerende) Pees/ligament problemen

VOORWAARDEN
1. Op grond van een volledig ingevulde voucher zal Boehringer Ingelheim 50% van de laboratoriumkosten voor een ACTH-test uitgevoerd door het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL), IDEXX
Laboratorium, Euregio Laboratory Services en Gezondheidsdienst voor Dieren vergoeden. Boehringer Ingelheim vergoedt alleen de kosten als de test bij deze instanties wordt uitgevoerd. Vergoeding vindt uitsluitend
plaats na volledige invulling van de gevraagde gegevens.
2. Overige (dierenarts) kosten (bijvoorbeeld voorrijkosten, bloedafname, behandeling, andere bepalingen etc.) vallen niet binnen deze actie en worden niet door Boehringer Ingelheim vergoed.
3. Deze voucher is geldig van 1 september t/m 31 oktober 2021 en enkel van toepassing voor paarden die in Nederland worden getest op PPID.
4. Zend het ACTH-monster op de gebruikelijke manier, met daarbij de voucher, naar het UVDL, IDEXX Laboratorium, Euregio Laboratory Services of Gezondheidsdienst
voor Dieren. UVDL, IDEXX, Euregio Laboratory Services en Gezondheidsdienst voor Dieren verrekenen de kosten voor de ACTH-test direct met Boehringer Ingelheim.
Van het betreffende lab krijgt u een factuur voor het gereduceerde tarief.
5. Deze voucher is niet inwisselbaar voor enig andere vorm van vergoeding of geld.
6. De uitslag van de ACTH-bepaling is ook beschikbaar voor Boehringer Ingelheim.
7. Boehringer Ingelheim, UVDL, IDEXX, Euregio Laboratory Services en Gezondheidsdienst voor Dieren mogen de door u verstrekte gegevens gebruiken
voor onderzoek, promotiedoeleinden en productontwikkeling.
Door het inzenden van deze voucher gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Verdere informatie
is verkrijgbaar bij:

© Boehringer Ingelheim 2021

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands BV
Postbus 8037, 1802 KA Alkmaar
Telefoon: 072-5662411

E-mail: vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.nl/animal-health
www.support.boehringer.nl

Voucher MattArt 2021

Prascend® 1 mg tabletten voor paarden. Werkzaam bestanddeel: 1,0 mg pergolide (als pergolidemesilaat 1,31 mg). Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van klinische symptomen geassocieerd met Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) (bekend als ziekte van Cushing bij paarden).
Doeldier: Paard. Contra-indicatie: Niet gebruiken bij paarden met bekende overgevoeligheid voor pergolidemesilaat of andere ergotderivaten. Niet gebruiken bij paarden jonger dan 2 jaar. Belangrijke waarschuwingen: Om de diagnose van PPID te stellen, dienen passende endocrinologische
laboratoriumtests evenals een evaluatie van de klinische symptomen te worden uitgevoerd. Aangezien het merendeel van de PPID gevallen wordt gediagnosticeerd bij oudere paarden, zijn er vaak andere pathologische processen aanwezig. Bijwerkingen: Potentiële bijwerkingen bij paarden zijn onder
andere zweten, gebrek aan eetlust, voorbijgaande anorexie en lethargie, milde symptomen van het centrale zenuwstelsel (zoals milde depressie en milde ataxie), diarree en koliek. Dosering: Oraal eenmaal daags. Aanvangsdosering is 2 µg pergolide/kg lichaamsgewicht (doseringsbereik: 1,3 tot 2,4 µg/kg)
welke vervolgens getitreerd te worden op basis van de individuele respons die volgt uit monitoring. Na stabilisatie moeten elke 6 maanden klinische evaluatie en diagnostische tests worden uitgevoerd om de behandeling en de dosering te monitoren. Voor deze ziekte wordt uitgegaan van een levenslange
behandeling. Wachttijd: Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die bestemd zijn voor menselijke consumptie. In het paspoort van het paard moet zijn verklaard dat het niet bestemd is voor menselijke consumptie volgens nationale paardenpaspoortregelgeving. Niet voor gebruik bij merries die melk
voor menselijke consumptie produceren. Registratienummer: REG NL 110598 Kanalisatiestatus: UDA

