
FLUCELVAX TETRA

Seqirus Inc. maakt deel uit van Commonwealth Serum Laboratories (CSL, (1916) in Australië. Deze nieuwe multinational is in 2015 geboren “uit de 
gecombineerde kracht en ervaring van bioCSL en het influenzavaccin bedrijf dat voorheen eigendom was van Novartis.”

Holly Springs N.C. is de nieuwe griepvaccin productiefaciliteit, de allereerste locatie in de V.S. waar “novel productietechnologie gebaseerd op cellen” 
plaatsvindt.
Duidelijker gezegd: griepvaccins als Flucelvax worden hier gemaakt op basis van dierlijke cellen — tot nu toe gebruikte men voor de productie van 
griepvaccins, enorme hoeveelheden bebroede kippeneieren (kippenembryo’s)… een tijdrovend proces.

Voor wat dit waard is, Flucelvax is het eerste op dierlijke cellen gecultiveerde griepvaccin dat is goedgekeurd door de FDA. 
Deze dierlijke cellen heten “Madin Darby Canine Kidney celproteïne”, of kortweg MDCK. 
Dit zijn niercellen van een vrouwelijke Cocker Spaniel die tezamen met het griepvirus worden “gebrouwen” in duizend-liter fermentatie-vaten. 

Flucelvax Tetra bevat dan ook onvermijdelijk honden-eiwitten en honden-DNA…
Honden dragen bovendien vele corona-virussen bij zich…!
Elk niveau van honden-cellen, honden-eiwitten en honden-DNA is uiteraard buitengewoon onveilig om bij de mens te worden geïnjecteerd.

Seqirus is ook zeer druk doende om een Covid-19 vaccin te brouwen… het bedrijf heeft ook een vestiging in Amsterdam.

Vaccin Stammen, kweekmedium Hulpstoffen, productieresidu

Flucelvax Tetra 

Novel griepvaccin 
H1N1 / H3N2

EU/1/18/1326/001 
EU/1/18/1326/002 
EU/1/18/1326/003 
EU/1/18/1326/004  

Datum eerste 
autorisatie :  
12 December 2018

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 - like strain (A/Idaho/07/2018)*        15 mcg HA**  

A/Kansas/14/2017 (H3N2) - like strain (A/Indiana/08/2018)*                   15 mcg HA**  

B/Colorado/06/2017 - like strain (B/Iowa/06/2017)*                                  15 mcg HA**  

B/Phuket/3073/2013 - like strain (B/Singapore/INFTT-16-0610/2016)*    15 mcg HA**  

 
per 0,5 ml dosis 

 
  * gekweekt in Madin Darby Canine Kidney (MDCK) cellen  
** haemagglutinin  

Flucelvax Tetra is verkocht in Duitsland, Italië, Spanje, Groot-Brittannië en de VS

natriumchloride 
kaliumchloride 
magnesiumchloridehexahydraat  
dinatriumfosfaatdihydraat 
kaliumdihydrogeenfosfaat 
beta-propiolactone  
cetyltrimethylammonium bromide  
polysorbate 80 

Seqirus Inc. 
475 Green Oaks Parkway 
Holly Springs, NC 27540 United States  
https://www.seqirus.com/products 

Seqirus Netherlands B.V.  
Paasheuvelweg 28  
1105BJ Amsterdam, Netherlands  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/flucelvax-tetra-epar-product-
information_en.pdf

Compilatie Désirée Röver  ©2020


