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Haemophilus parasuis Bacterin



Ingelvac® HP-1 adalah vaksin bakteri yang 
aman, efektif, nyaman, dan menghasilkan 
durasi kekebalan yang panjang terhadap 
tantangan Haemophilus parasuis (Hps) hanya 
dengan 1 dosis pemakaian.

Dalam sebuah studi klinis, yang berasal dari Cesarean-Derived and 
Colostrum-Deprived (CDCD) – babi diuji tingkat kerentanannya 
terhadap Hps. Ada kelompok kontrol dan kelompok vaksinasi. 
Kemudian kelompok vaksinasi menerima dosis tunggal Ingelvac® HP-1 
vaksin di umur 21 hari dan kedua kelompok ditantang dengan 
Haemophilus parasuis 132 hari kemudian. 

Dari uji tantang ini, semua kelompok kontrol menunjukkan gejala klinis 
Hps dengan mortalitas 55%. Sedangkan 94% dari kelompok yang 
divaksinasi Ingelvac® HP-1 semuanya terlindungi dan tidak 
menunjukkan gejala klinis. Tidak ada vaksin Hps lain yang 
memperlihatkan durasi proteksi seperti ini (Gambar 2).

Setiap serial Ingelvac® HP-1 melewati uji potensi pada babi. Tes ini 
untuk memverifikasi bahwa vaksin dapat secara efektif melindungi 
terhadap tantangan Hps sebelum dikirim ke produsen babi. 
Sebagai tambahan,telah terbukti bahwa antigen ini memberikan 
perlindungan lebih dari 80% pada babi melawan isolat heterolog. 
Sebaliknya, babi yang tidak di vaksin biasanya akan menderita sebesar 

80% atau terjadi peningkatan jumlah kematian. Tidak ada 
vaksin lain yang melakukan uji ini pada babi sebelum 

dirilis. 

IMPRAN Plus adalah emulsi minyak 
yang tidak kental sebagai adjuvant 
yang membantu Ingelvac® HP-1 
lebih superior dibanding vaksin lain. 
Hal ini membuat Ingelvac® HP-1 
sangat syringeble, aman, nyaman 
dan memastikan potensi vaksin 
maksimal untuk melindungi babi. 
Dampaknya, IMPRAN Plus 
memberikan dosis booster ”di 

dalam”yang pertama dan 
satu-satunya yang dibutuhkan. 
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Haemophilus parasuis (Hps) menyebabkan penyakit 
Glasser Disease yang mana jika menginfeksi babi 
sering tanpa ada tanda-tanda klinis. Beberapa jenis 
Hps bisa masuk aliran darah dan menyerang lapisan 
jaringan berbagai rongga tubuh, seperti rongga otak, 
dada, di sekitar jantung dan abdominen. Dalam 
kasus ini, peternak babi mungkin bisa melihat tanda 
progresif dari lameness, recumbency atau gangguan 
saraf pada ternak mereka.

Hps menjadi penyebab terjadinya meningitis, 
pleuritis, pericarditis dan peritonitis (Gambar 1). 
Dalam banyak kasus, Hps dapat berakibat fatal dan 
berdampak serius terhadap usaha peternakan babi. 

Kematian Mendadak atau Penyakit Kronis

Bukti perlindungan 

Kinerja diverifikasi dalam setiap dosis.

IMPRAN Plus Memberikan 
   Pengiriman Berkelanjutan.

Hanya Ingelvac® HP-1 
yang mampu 
memberikan :

Jika dibiarkan tanpa 
perlakuan/medikasi, 
angka kematian Hps 
dapat mencapai 20% 
atau lebih. Pleuritis 
kronis dan lameness 
dapat menyebabkan 
efek jangka panjang.
Ingelvac® HP-1 vaksin Haemophilus parasuis 
menawarkan hanya dengan 1 dosis suntikan 
melalui rute injeksi Intra muscular (IM) untuk 
melindungi ternak babi dari serangan Hps. 
Ingelvac® HP-1 adalah vaksin yang telah 
terbukti memberikan perlindungan dan 
kekebalan yang tahan lama, serta efisien 
terhadap waktu dan tenaga kerja.  

Gambar 1.Visual Perubahan Organ

Gambar2. Grafik Parameter
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