For bedre fiskevelferd

Vaxxinova Norway AS
Vaxxinova Norway er et legemiddelselskap som ble etablert i 2010
med hovedkontor i Bergen. Vi er en del av Vaxxinova-konsernet
som har hovedkontor i Nederland og regionskontorer i Tyskland,
Japan, Italia, Chile, Brasil, Jordan, Thailand, USA og Norge.
Mange års erfaring har gitt oss høy kompetanse innen utvikling
bruk av autogene vaksiner på forskjellige kaldtvannsarter. Vi
mener at et tett samarbeid med næringen og fiskehelsepersonell
er den beste måten å forbygge sykdommer.
God fiskevelferd er et viktig steg på veien til en bærekraftig
havbruksnæring. Vi jobber derfor for å utvikle nye og forbedrede
vaksiner til fisk.
Hos oss er alle arter like viktige og fortjener et sykdomsfritt liv.
Vi tilbyr derfor vaksiner til både leppefisk, rognkjeks, kveite,
piggvar, torsk, ørret og laks.

Innovativt

Erfaring

Kvalitet

- Vi satser på forskning
Mikroorganismer respektere ikke grenser og kan spre seg raskt.
Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle gode forebyggende
løsninger til en næring der smittepress og sykdommer forandrer seg
raskt.

Gjennom samarbeid med våre søsterselskap har vi
tilgang på innovativ og ny teknologi.

Vi har en stor og sammensatt FoU gruppe som har
lang fartstid innen forskning og utvikling.

Vi disponere vårt eget akvalaboratorium der vi utfører
vaksine og sikkerhetsforsøk.

Vi tar regelmessig del i prosjekter med masterstudenter
og stipendiater.

- Med kunden i fokus
Gjennom tett samarbeid jobber vi for å finne løsninger som
dekker den enkelte kunde sine behov.

Som del av en vaksinasjonspakke kan vi tilby:
•

Sykdomsavklaring

•

Autogene vaksiner for målrettet sykdomsbekjempelse.

•

Skreddersydd vaksinasjonregime tilpasset det enkelte
anlegg.

•

Lagring av agens i egen biobank.

•

Teknisk støtte og oppfølging før, under og etter
vaksinering.

•

FoU samarbeid.
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