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O desinfectante Synergize® da Neogen é comprovado
contra a febre aftosa (FMD)
LEXINGTON, Ky., 26 de janeiro de 2018 — A Neogen Corporation anunciou hoje que um estudo independente
provou que o desinfectante limpador Synergize® é eficaz contra o vírus que causa a febre aftosa em bovino,
porcos, ovelhas e otros animais.
O estudo de validação foi conduzido pelo prestigioso Instituto Pirbright, uma instituição de pesquisa com
sede na Inglaterra, dedicada ao estudo de doenças infecciosas em animais de fazenda. Esta validação mais
recente contra a febre aftosa comprova também a eficiência do Synergize com uma lista de bactérias, fungos
e vírus. A lista também inclui E. coli, gripe aviária, Aspergillus fumigatus, vírus da diarréia porcina, PRRS e
parvovírus canino.
“A febre aftosa continua a ser uma preocupação global, tendo causado milhões de dólares de perdas
em empresas de agricultura animal em todo o mundo,” disse o Dr. Joseph Lyman, diretor dos serviços
professionais de segurança animal da empresa e desenvolvimento de produtos. “A prevenção da febre
aftosa nos Estados Unidos é fundamental para a saúde financeira das nossas indústrias de animais. Ter
uma ferramenta que combata efetivamente a propagação da febre aftosa é vital para os nossos esforços de
biossegurança.”
Synergize é um agente desinfectante de amônia quaternária e glutaraldeído não corrosivo, que elimina vírus,
fungos e bactérias Gram-negativo e Gram-positivo. Pode ser aplicado por pulverização mecânica, nebulização
ou imersão, e pode ser usado nos banhos de botas e lavagens de caminhões.
A Neogen oferece uma ampla gama de produtos de limpeza e desinfetantes para animais que são formulados
para fornecer quimioterapia de alta qualidade e eficácia, para o uso em todos os tipos de instalações
de cuidados com animais, desde criação de gado de produção, até clínicas veterinárias de animais de
companhia. As ofertas da Neogen incluem produtos alcalinos, neutros e ácidos, bem como espumantes e
não espumantes. Os desinfectantes aprovados pela EPA da empresa eliminan todos os principais agentes
patgénicos de interesse, incluindo bactérias, fungos e vírus. Também possuem amplas capacidades
germicidas para remover agentes infecciosos. As marcas da Neogen incluem BioSentry® 904 Disinfectant,
BioSentry® BioPhene™ Disinfectant, e Dyne-O-Might®.
Para obter mais informações, entre em contato com a Neogen no 859/254-1221 ou visite www.neogen.com.
A Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) desenvolve e comercializa produtos dedicados para a segurança
de alimentos e animais. A divisão de Food Safety da Neogen comercializa meios de cultura desidratados
e kits para testes diagnósticos de bactérias causadoras de doenças de origem alimentar, toxinas naturais,
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alergênicos alimentares, resíduos de drogas, doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de
Animal Safety é líder no desenvolvimento de genômica animal juntamente com a fabricação e distribuição de
uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos farmacêuticos, instrumentos
veterinários, cuidados com feridas e desinfectantes.
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Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.

