
Maxiban® loont
voor een optimale bescherming 
van de darmgezondheid,
gezondere kuikens 
en meer rendement, 
ronde na ronde

Ronde na 
ronde

 

Sterk met
Maxiban®

Gezonde 
groei

Goede
 start

• Darmgezondheid is de sleutel tot een goed rendement

• Druk op maagdarmkanaal neemt toe met hogere voeropname en groei

• Coccidiose blijft een belangrijk risico tot in de laatste week

• Kuikens zijn in de eindfase het meest kostbaar

Maxiban®
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Langer Maxiban® loont
Darmgezondheid: de sleutel tot een goed rendement

Langer Maxiban® loont
Maxiban® combineert een ionofoor (narasin) en een 
chemisch middel (nicarbazine) en beschermt de intestinale 
integriteit via een uniek werkingsmechanisme.  
Hierdoor is rotatie overbodig en ontstaat een stabiele 
darmgezondheid ronde na ronde.
Maxiban® heeft 0 dagen wachttijd.

Maxiban®:
• beschermt de darmgezondheid 
• leidt tot een optimaal rendement, verminderd 

antibioticumgebruik2, betere voedselveiligheid

Voor een optimale bescherming 
van de darmgezondheid, 

gezondere kuikens 
en meer rendement,

ronde na ronde

Kuikens zijn in de eindfase het 
meest kostbaar
• aanzienlijke investering in voer, water, energie
• toegepaste vaccinaties en behandelingen 

De hoge voeropname en sterke groei in 
de eindfase leiden tot een toenemende  
druk op het maagdarmkanaal

Coccidiose blijft een belangrijk risico3,4 en leidt tot een verminderde intestinale integriteit 

CoccidioseEnteritis risico

Coccidiose piek

Coccidiose risico

Coccidiose risico 
aanwezig

0-21 dagen 22 - 32 dagen 33 dagen tot slacht

Niet infectieuze 
factoren

Stress

Bacteriële 
enteritis
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* data on file
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Gegevens  gemiddeld regulier vleeskuikenbedrijf*
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Maxiban® G160: coccidiostaticum op basis van narasin en nicarbazine. • Europees identificatienummer: 5 1 772 • Indicatie: Ter preventie van coccidiose in mestkippen veroorzaakt door Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix en E. tenella. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van 
een voormengsel in mengvoeder verwerkt. • Waarschuwing: Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. • Wachttijd: 0 dagen • Verantwoordelijke: BE: Eli Lilly Benelux N.V., division Elanco Animal Health, Markiesstraat 1, 
1000 Brussel +32 3 334 30 00 (αBE2234) - NL: Elanco Animal Health, Division of Eli Lilly Nederland BV, Postbus 8580, 3503 RN Utrecht +31 30 602 5800 (αNL13196).

Elanco, Maxiban en de schuine balk zijn handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven aan Eli Lilly and Company, haar dochterondernemingen of filialen.
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