
OXYBEE
Pulver og opløsning  
til bistadedispersion 39,4 mg/ml

VARROA BEHANDLING  
NYHED - Oxalsyre med essentielle olier og 
glycerol - forbedrer vedhæftningen til bierne1
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1. Laub, E.,Marx R(1987) Glycerin, a natural ingredient of honey, Lebensmittel chem. Gerichtl. Chem.41, 110.
2. Read the instructions carefully before use
3. If mixing has been carried out according to instructions (c.f 6.3 of the Oxybee SPC)

Naturlige 
aktive 

ingredienser2

Innovativ 
formulering 

forbedrer distribution 
i bistadet

Mindre spild 
Holdbar i 12 måneder 

efter opblanding3
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OXYBEE

Oxalsyre med essentielle olier og 
glycerol forbedrer  
distributionen i bistader

Glycerol forbedrer vedhæftningen af 
oxalsyre til bierne og dermed distributionen i 
bistadet.1

Den væsentligste fordel ved Oxybee er formuleringen med 
indhold af glycerol, som øger vedhæftningen af oxalsyre til 
bierne1 signifikant og dermed distributionen af produktet i 
bistadet. 
Feltstudier har vist en højere effekt af Oxybee sammenlignet 
med standardformuleringer bestående af oxalsyre og sukker.3

Oxybee er det første EU godkendte 
lægemiddel baseret på oxalsyre med 
glycerol og essentielle olier.

Feltstudier har vist en højere effekt 
af Oxybee sammenlignet med 
standardformuleringer bestående af 
oxalsyre og sukker.3
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1.Laub, E.,Marx R(1987) Glycerin, a natural ingredient of honey, Lebensmittel chem. Gerichtl. 
Chem.41, 110
2. Efficacy based on the reduction of mite counts as compared to the negative control group.
3.Efficacy trial Oxybee – Ecoxal – Germany 2012 (study presented in Market authorization 
dossier)

Innovativ 
og naturlig 
formulering* Let at brugeKvalitet

• Oxalsyredihydrat
• Glycerol
• Sukker
• Essentielle olier af anis 

og eucalyptus

• Oxybee er fremstillet 
under farmaceutiske 
standarder i EU.

• Hermed opnås høj 
sikkerhed for bierne.

• Pulveret blandes i 
flasken med væske 
og er klar til brug.

• Dryppes på bierne.



OXYBEE
Oxybee gør livet nemt 

Anvendes til drypning 
i bistader

Brug af Oxybee

Består af:

1 flaske med 750 g opløsning 
(oxalsyredihydrat, citronsyre, 
glycerol, renset vand)

2 enkeltdosispakker à 125 g pulver 
til opblanding i væsken 
(saccharose + essentielle olier 
fra anis og eukalyptus)

 
 
 
 
 
 
 
 
1000 g færdigblanding indeholder 
35 g oxalsyredihydrat svarende til 25 g oxalsyre.

Hvornår:

• Perioder uden yngel
• Uden honningtavler
• Én behandling pr. stade eller bi-generation
• I stader med lodrette tavler

Hvordan:
1

Placer flasken med oxalsyre opløsning i 
lunkent vand (30-350C).
Hæld al saccharose-pulveret i flasken.

2
Luk flasken tæt og omryst, til pulveret er 
fuldstændig opløst. 

3
Anvend en engangssprøjte eller 
automatisk pipette til at dryppe 5-6 ml. 
opløsning på hver tavle, der er beboet 
af bier.
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Oxybee har lang holdbarhed  
- 12 måneders holdbarhed efter tilsætning af sukker



OXYBEE

PRODUKTINFORMATION 
Oxybee (Oxalsyredihydrat). Lægemiddelform: Pulver og opløsning til bistadedispersion, 39,4 
mg/ml. Dyreart: Honningbier. Indikation: Til behandling af varroamide infestation (Varroa de-
structor) hos honningbier (Apis mellifera) i kolonier uden yngel. Dosering*: Til anvendelse 
i bistader. Dosis: Der påføres en dosis på højst 5-6 ml af den færdige bistadedispersion én 
gang for hver tavle, der er beboet af bier. Den samlede mængde lægemiddel, der påføres 
en koloni, bør højst være 54 ml. Dosis pr. tavle bør derfor om nødvendigt nedsættes for ikke 
at overskride den maksimale totale mængde, der administreres pr. koloni (beregnet som 
maksimal dosis pr. koloni/antal beboede tavler = x,x ml/tavle). Anvendelsen af Oxybee efter 
førnævnte doseringsskema gælder kun for stader med lodrette rammer, som er tilgænge-
lige ovenfra, da behandling af bier i andre typer stader ikke er undersøgt. Råd om korrekt 
administration: Produktet påføres ved hjælp af en egnet doseringsanordning med passende 
inddeling (fx en automatisk pipette eller en engangssprøjte) på bierne, der sidder i tavlerne. 
Den færdige bistadedispersion dryppes på bierne i tavlerne. Dispersionen skal være varm 
(30-35 °C) ved påføringen. Den udendørs temperatur skal ved behandlingen med Oxybee 
være mindst 3 °C. Påfør kun én behandling pr. stade. Hvis den færdige dispersion har været 
opbevaret, skal den omrystes grundigt før brug. Fremstilling af bistadedispersion*: Inden 
brug skal indholdet af enkeltdosispakkerne, der indeholder saccharosepulveret med aroma, 
overføres til flasken, der indeholder opløsningen til bistadedispersion, på følgende måde: Fla-
sken, der indeholder opløsningen med oxalsyredihydrat, anbringes i varmt vand (30-35 °C). 
Enkeltdosispakkeerne med saccharosepulveret åbnes med en saks. Fremstilling af 888 ml 
færdig bistadedispersion: Indholdet af de to enkeltdosispakker hældes i flasken, der indehol-
der 750 g opløsning af oxalsyredihydrat. Hele indholdet af enkeltdosispakken eller -pakkerne 
skal hældes i flasken med opløsningen. Luk flasken tæt, og omryst den, indtil saccharosen 
er fuldstændig opløst. Den færdige bistadedispersion skal være en farveløs, klar til let uklar 
dispersion. Opbevaring*: Opbevaringstid efter opblanding ifølge anvisning: 1 år. Færdig bi-
stadedispersion (efter opblanding): opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Kontraindikationer: 
Ingen. Bivirkninger*: I de kliniske forsøg er der meget hyppigt iagttaget øget dødelighed hos 
bierne. Dette har ikke påvirket den langsigtede udvikling af kolonierne. Interaktion*: Ingen 
Overdosering: Efter overdosering er der meget hyppigt iagttaget øget dødelighed hos bierne. 

En overdosis på 53 % af dispersionen pr. behandling medførte en forbigående kortvarig stig-
ning i dødeligheden hos bierne. Denne overdosis påvirkede ikke koloniernes udvikling på lang 
sigt, som det fremgik af udviklingen af kolonier om foråret. Tilbageholdelsestid(er): Honning: 
0 dage. Må ikke anvendes i trækperioden. Forsigtighedsregler for dyret*: Anvend ikke doser 
større end den anbefalede dosis, og påfør ikke dette veterinærlægemiddel mere end én gang. 
Gentagne behandlinger tåles ikke godt af bierne. Hvis arbejdsbier behandles mere end en 
gang pr. generation, kan det medføre skader på bierne og nedsætte koloniens styrke. Alle kolo-
nier i samme bigård bør behandles samtidigt for at undgå fornyede angreb. Undgå at forstyrre 
bistaderne i dagene efter behandlingen. Oxybee må ikke anvendes ved tilstedeværelse af 
honningmagasiner. Forsigtighedsregler for personer: Dette veterinærlægemiddel er meget 
surt og kan virke irriterende og ætsende på hud, øjne og slimhinder. Undgå eksponering af 
munden, herunder berøring af munden med hænderne. Undgå direkte kontakt med hud og 
øjne, herunder berøring af øjnene med hænderne. Anvend personlige værnemidler beståen-
de af beskyttelsesdragt, syrefaste handsker og øjenværn. Hænder og udsat hud vaskes straks 
med rigeligt sæbevand. Undlad at spise, drikke eller ryge under håndtering og påføring af det-
te veterinærlægemiddel. Forurenet tøj aftages straks.  Det anvendte doseringsudstyr og tom 
emballage skal straks bortskaffes på korrekt måde. Ved utilsigtet indtagelse vaskes munden 
med vand, og der drikkes vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Ved øjenkontakt skylles 
øjnene straks grundigt med vand (kontaktlinser fjernes først). Der søges straks lægehjælp, 
og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen. Udleveringsgruppe: HP. Pakningsstørrelse: 
Æske med 1000g. Vnr 379764. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Dany Bienenwohl 
GmbH, Geyerspergerstr. 27, 80689 München, Tyskland. 
De med (*) markerede afsnit er forkortet i forhold til godkendte produkt-
resumé. Produktresumeer kan vederlagsfrit rekvireres hos indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside www.
produktresume.dk.
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- løsninger til gavn og glæde for dyrlæger og deres klienter

www.provet.dk

Yderligere produktinformation på 
www.provet.dk

Spørgsmål - Teknisk information - Bestilling:
Kontakt proVET, tlf. 5328 2929, mail@provet.dk


