
Ưu điểm vượt trội

  

  - Tối ưu hóa chất lượng nước để đạt   
        hiệu quả vaccine cao nhất.

- Quan sát được dòng chảy của nước 
        pha vaccine trong đường ống nước   
        uống.

-       Hòa tan nhanh chóng mà không gây 
        tồn dư.

Sử dụng tiện lợi trong việc ổn định chất lượng nước uống pha
vaccine cho đàn gia cầm.
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nước uống.

Mục tiêu Sử  dụng  cho 
1000  lít  nước 
uống

Chai nhựa được đóng gói trong thùng carton, 12 x 375g

1000 lít 70 lít

40 lít600 lít

300 lít 20 lít 50 nắp 
= 3 chai + 5 nắp

25 nắp 
= 1 chai + 10 nắp

1  nắp  cho

15 nắp
= 1 chai

Ổn định chất lượng nước
+ Nước có màu nhẹ

Ổn định chất lượng nước 
+ Nước có màu xanh

Ổn định chất lượng nước
+ Nước có màu xanh
+ Lưỡi gà có màu xanh

Ổn định chất lượng nước
+ Nước có màu xanh đậm
+ Lưỡi gà có màu xanh đậm
+ Màu ở bầu diều

Liều gấp 10

1 chai cho

200 lít 5 nắp
= 1/3 chai

Liều gấp 5

3000 lít

Liều lượng

Liều gấp 3

125g /1000 lít

Lovit Blue C là hỗn hợp của bột sữa tách kem, lactose, các nguồn 
natri khác nhau, citric acid và chất tạo màu.

Lovit blue C có công thức đặc biệt dạng hạt sủi bọt có tác dụng giảm thiểu các 
tác động tiêu cực do sự mất cân bằng pH và dư lượng clorine trong nước pha 
vaccine
Bằng việc ổn định giá trị pH, Lovit Blue C có thể giải quyết các ảnh hưởng của 
giá trị pH gây bất lợi cho vaccine. Lovit Blue C cũng có chứa sữa bột tách kem 
được biết đến như là một chất ổn định hiệu quả của nước pha vaccine

Sự bảo hộ quan sát được

Đảm bảo hiệu quả của chương trình chủng ngừa

Lovit Blue C - Chất ổn định nước cho hiệu quả chủng ngừa tối ưu

Lovit Blue C cho phép kiểm soát bằng cách quan sát được lượng nước uống đã 
pha vaccine có được phân phối đầy đủ cho đàn gia cầm hay không:
        -     Quan sát được sự hiện diện của dòng nước uống đã pha vaccine trong      
              đường nước uống sẽ cho biết kết quả trong việc phân bố đồng nhất            
              lượng vaccine đến toàn đàn gia cầm.
        -     Sự chuyển động liên lục của dòng chảy đã được tạo màu khắp đường        
              nước uống.
        -     Quan sát trực tiếp màu trên lưỡi gà cho thấy rằng gà đã uống được            
              vaccine qua nước uống sau khi pha Lovit Blue C.

Thành phần

Quy cách chuẩn

Sản  phẩm  được  sử  dụng  rộng  rãi  trong  các  chương  trình  chủng  ngừa  qua 
đường nước uống, là nhân tố quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng và sự 
phân bố nước uống đã pha vaccine để đảm bảo hiệu quả tối đa của vaccine. Sự 
hiện diện của dư lượng hóa chất và chất lượng nước kém sẽ làm giảm hiệu quả 
vaccine. Do vậy, chắc chắn rằng hiệu lực của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian
sau khi pha vào nước uống.

Sử dụng 1 nắp sản phẩm cho 200 lít nước có hiệu quả trong việc kiểm soát theo dõi dòng 
chảy của nước và kiểm soát được sự phân bố đồng nhất của vaccine khắp hệ thống đường
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