
Vertrouwde vaccins voor honden
De uitgebreide reeks van Pfi zer Animal Health maakt maatwerk mogelijk
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Bronchi-Shield®

Kennelhoest intranasaal

•  Eenvoudige intranasale toediening: via één neusgat bij honden >15 kilo

•  Werking in de mucosa: snelle en effectieve bescherming

•  Belastbare immuniteit na 5 dagen: korte periode tussen enten en pensionbezoek

•  Basisvaccinatie: al vanaf 8 weken

•  Immuniteitsduur: 12 maanden geregistreerde bescherming

Vanguard®  R
De nieuwe standaard

•  Multi-species registratie: rabiesvaccin voor katten, honden, paarden en fretten

•  Verlengde bescherming: 2 jaar immuniteitsduur na boostervaccinatie 

•   Meest recente EU geregistreerd rabies vaccin: 

voldoet aan de nieuwe standaards voor rabiesvaccins van de Europese Farmacopee

Vanguard® 7, Vanguard® CPV, Vanguard® Lepto, Vanguard® CPV-Lepto en Vanguard® Pup
De kracht van een ‘high titer low passage’ CPV-stam

•  Vanguard 7: geregistreerde immuniteitsduur van 3 jaar voor alle virale fracties

•  Parvovirus: nog steeds een belangrijke bedreiging

•  Vroege bescherming bij maternale antilichamen1 

•  Snelle aanvang van immuniteit verkleint de ‘immunity gap’2 

•   Geregistreerde bescherming 

tegen CPV-2a, 2b en 2c

Zie voor gedetailleerde informatie onze Detail Aid.
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Vertrouwde vaccins voor katten
De uitgebreide reeks van Pfi zer Animal Health maakt maatwerk mogelijk
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Versifel® CVR, Versifel® CVR-C en Versifel® RC
Nieuwe naam, compleet pakket

Met de introductie van de Versifel kattenvaccins bieden wij u een 

compleet pakket aan vaccins. Deze nieuwe kattenvaccins hebben exact 

dezelfde eigenschappen als de Felocell vaccins waaraan u gewend was. 

De Versifel range bestaat uit levende geattenueerde vaccins7,8 en bevat 

de volgende componenten:

•  Versifel® CVR:  feline panleukopenievirus (katteziekte), feline infectieuze rhinotracheitisvirus  en feline calicivirus (niesziekte)

•  Versifel® CVR-C: feline panleukopenievirus (katteziekte), feline infectieuze  rhinotracheitisvirus, feline calicivirus en 

Chlamydophila felis (niesziekte).

•   Versifel® RC: feline infectieuze rhinotracheitisvirus  en feline calicivirus (niesziekte).

Fel-O-Vax® 
Geinactiveerde vaccins

•  Naar keuze met of zonder Chlamydia9

•   Meervoudige bescherming in één makkelijke injectie

Primucell® FIP
Innovatieve technologie

•  Lokale bescherming: intranasale toediening

•   Veilig: geen inductie van 

antilichamen

Fevaxyn Pentofel®

Brede bescherming

•  Calicivirus - FCV255 stam als antigeen1,2    

•   Geheel virus technologie - benchmark voor 

effectiviteit tegen FeLV3,4,5

•  Inclusief Chlamydophila6

•  Vijfvoudige bescherming in één makkelijke injectie 

Vanguard® R
De nieuwe standaard

•   Multi-species registratie: rabiesvaccin voor katten, 

honden, paarden en fretten
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