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Dit geneesmiddel is in een ander land geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is toegestaan op 

grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote 
zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als 

bron van algemene informatie over dit product voor dierenartsen en eigenaren. 

 

Filavac® VHD K C+V 

 

Farmaceutische vorm: 

Suspensie voor injectie, flacon met 1 dosis van 0,5 ml 

 

Samenstelling:  

Geïnactiveerd Rabbit Hemorrhagic Disease Virus, 

stammen LP.SV.2012 (variant 2010, RHDV2) en IM507.SC.2011. 

 

Bevat als hulpstoffen o.a. per 0,5 ml: 

Aluminium hydroxide gel (adjuvans) 0,35 mg 

Natrium metabisulfiet (conserveringsmiddel) 0,42 mg 

Eigenschappen:  

Actieve immunisatie van konijnen vanaf de leeftijd van 10 weken tegen de klassieke en de 

nieuwe variant van het viraal hemorrhagisch syndroom VHD (=rabbit haemorrhagic disease, 

RHD1 en RHD2). 

Aanvang immuniteit: 7 dagen na vaccinatie. 

Duur van de immuniteit: 12 maanden. 

 

Doeldieren:  

Konijn. 

 

Indicaties:  

Preventie van klinische symptomen en sterfte ten gevolge van de klassieke en de nieuwe 

variant van het viraal hemorrhagisch syndroom (rabbit haemorrhagic disease, RHD1 en 

RHD2). 

 

Waarschuwingen en contra-indicaties:  

Vaccineer alleen gezonde konijnen. 

 

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, het adjuvans of 

één van de hulpstoffen. 

 

In geval van accidentele injectie van het vaccin bij de mens, desinfecteer de injectieplaats, 

koel de injectieplaats met ijs en is een medisch consult vereist. 

 

Gebruik bij zwangerschap en lactatie: 

De beschikbare studies hebben geen abortus aangetoond bij drachtige dieren. Echter zwangere 

vrouwtjes moeten worden behandeld met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit 

product.  
Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden. 
 
Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

Toediening / Dosering:  
Dien 0,5ml suspensie toe middels een subcutane injectie. 

Primaire vaccinatie vanaf de leeftijd van 10 weken. 

Hervaccinatie elke 6 maanden 

 

Bijwerkingen:  

Immunisatie wordt gevolgd door een locale entreactie (subcutane nodules tot 3mm in 

omvang), die voelbaar kan zijn tot 52 dagen na vaccinatie. 

 

Interacties met andere geneesmiddelen: 

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin in 

combinatie met andere diergeneesmiddelen. 

Niet mengen met andere diergeneesmiddelen. 

Er zijn geen studies gedaan naar het gelijktijdig gebruik van dit vaccin met de jaarlijkse 

Nobivac Myxo+RHD, maar er worden geen problemen verwacht van het gelijktijdig toedienen 

van beide vaccins, mits in aparte spuiten en op verschillende locaties ingespoten. 

 

Wachttijd: 

0 dagen 

 

Fabrikant: 

Filavie, Frankrijk 

 

Registratienummer: 

FR/V/1386663 7/2015 

 

Bewaarcondities:  

Het vaccin in de ongeopende verpakking houdbaar tot aan de op de verpakking vermelde 

datum mits in de koelkast bewaard (2-8 ºC). Niet invriezen. Bescherm tegen licht. 

Na aanprikken is het product niet houdbaar. 

 


