
Dosering 50 kg 100 kg 640 kg 800 kg

Novem® 5 5 ml 10 ml

Novem® 20 1,25 ml 2,5 ml 16 ml 20 ml

Novem® Doseringstabel 



Novem 20. Werkzame bestanddelen: Meloxicam 20mg/ml. Indicatie: Acute respiratoire infecties in combinatie met geschikte antibiotica. Diarree in combinatie met orale 
rehydratietherapie. Aanvullende therapie bij acute mastitis, in combinatie met een antibioticum therapie. Voor de verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het 
onthoornen. Doeldier: Rundvee en varkens. Voornaamste bijwerking(en): Een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 
10% van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien. Indien u andere bijwerkingen vaststelt, gelieve uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. Contra-indicatie(s): 
Niet gebruiken bij dieren die lijden aan een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen, of als er aanwijzingen zijn voor ulcerogene gastro-intestinale 
lesies of individuele overgevoeligheid voor het product. Bij rundvee niet gebruiken bij dieren jonger dan één week. Dosering: Rundvee: Een éénmalige subcutane injectie van 0,5 mg 
meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,5 ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een geschikte antibioticum therapie of orale rehydratie therapie, indien passend. 
Wachttijd rundvee: vlees 15 dg, melk 5 dg. Regnr./Kan.status: REG NL 10219 URA.  

Novem 5. Werkzame bestanddelen: Meloxicam 5 mg/ml. Indicaties: Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de 
klinische symptomen te verminderen bij rundvee. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren 
ouder dan één week en nietmelkgevend jongvee. Voor de verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen. Doeldier: rundvee en varkens. Bijwerkingen: 
geringe kortdurende zwelling op injectieplaats is mogelijk. Dosering: 1 ml per 10 kg. Wachttijd vlees: 15 dgn. URA, REG NL 10218. Boehringer Ingelheim bv - Telefoon: +31 (0)72 
5662411 - E-mail: vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com. Voor overige informatie zie bijsluiter of raadplaag onze website boehringer-ingelheim-ah.nl.


