
 

 

Chỉ dùng trong thú y 

 

 

Mô tả sản phẩm 

Vắc xin tái tổ hợp bất hoạt dùng trong thú y, bao gồm một vector vi rút Newcastle disease 

(ND) chuỗi LaSota (rNDV/LS), và một đoạn gen được chèn vào của vi rút cúm AI Việt Nam, 

chủng H5 (rNDV/LS-AI/HA/H5), (với hàm lượng tối thiểu 108.0 CEID50/0.5 ml trước khi làm 

bất hoạt), bào chế ở dạng nhũ dầu, được sử dụng để hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát bệnh 

Newcastle và cúm gia cầm H5 cho gia cầm. 

Vắc xin bất hoạt kích thích sản sinh kháng thể ở gia cầm, tạo ra miễn dịch đặc hiệu và không 

có những phản ứng không mong muốn. Vắc xin nhũ dầu giải phóng kháng nguyên chậm và 

kéo dài, kích thích hệ miễn dịch theo cơ chế sau: Sau khi vắc xin được tiêm vào dưới da ở 

vị trí giữa sau cổ, sự hiện diện của nó sẽ hoạt hóa đại thực bào. Sau đó, đại thực bào bắt 

đầu phân chia và hoạt hóa tế bào B. Tế bào B được hoạt hóa và sinh ra các tương bào. Cuối 

cùng, kháng thể được hình thành và đi vào hệ tuần hoàn.  

Chỉ định 

Vắc xin được sử dụng cho gia cầm và các trang trại nuôi chim. 

Vắc xin được khuyến cáo sử dụng để hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát bệnh Newcastle và 

cúm gia cầm chủng H5 Việt Nam.  

Loài chỉ định 

Gia cầm: Gà ông bà, gà giống, gà bố mẹ, gà thịt, gà đẻ thương phẩm.  

Các loài khác: vịt, gà chọi, gà tây. 

Độ tuổi chủng ngừa 

Chủng ngừa cho gà từ 8 ngày tuổi hoặc trễ hơn.  

Gà thịt: chủng vào 8 ngày tuổi trở lên. 

Vịt nuôi thịt, ngỗng và gà tây: chủng ngừa 2 lần, vào lúc 2 tuần tuổi và 40 ngày tuổi. 

Gà hậu bị trong giai đoạn phát triển: chủng ngừa 3 lần, vào lúc 2, 8, và 16 tuần tuổi. 

Gia cầm trong chu trình sản xuất: Nếu đã chủng ngừa 2 lần trong giai đoạn sinh trưởng, 

không cần phải chủng ngừa trong thời kỳ sản xuất. 

Gia cầm trong thời kỳ thay lông: Nếu đã chủng ngừa ít nhất 2 lần ở giai đoạn tăng trưởng, 

cần chủng nhắc lại ở cuối giai đoạn thay lông, khi trọng lượng cơ thể của gia cầm đã hồi 

phục. 



 

 

Liều dùng 

0.5 ml/ con ở 8-10 ngày tuổi. 

0.5 ml đến 1.0 ml/ con lúc 45 ngày tuổi, tùy thuộc vào mục đích chăn 

nuôi. 

Đường dùng 

Tiêm dưới da, ở vị trí giữa ở sau cổ. 

Lưu ý trong quá trình sử dụng: 

Vắc xin phải được sử dụng trong các ống chích và kim tiêm đã được 

tiệt trùng. Kim tiêm cỡ 20 hoặc 21 Gauge, dài khoảng ¼ - ½ inch là 

thích hợp. Phải thay kim tiêm sau khoảng 1000 lần chích. 

Vắc xin nên được sử dụng ở nhiệt độ thường (18ºC-24ºC). 

Lắc đều trước khi sử dụng 

Không tiêm vắc xin vào vùng đầu 

Không sử dụng vắc xin còn thừa lại cho những lần sau 

Đốt bỏ bao bì và các phần vắc xin còn thừa sau khi sử dụng. 

Quy cách  Chai 500 ml (1000 liều). 

Điều kiện bảo quản 

Bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, nhiệt độ 2ºC đến 7ºC 

Sản phẩm có thể để ở ngoài tủ lạnh trong vòng 30 ngày cho mục đích di chuyển (18-24°C) 

mà không ảnh hưởng đến các đặc tính sinh miễn dịch. 

Không để đông đá. Không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. 

Hạn sử dụng:  24 tháng. 

Số ĐKNK:  LAM-1 

 

 

 

 

 Nhà phân phối 
Công ty TNHH Thú Y Đông Phương 

 Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An 
Phú, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel: +(84) 28 6685 0901  
Email: info@eastvet.vn 

Nhà sản xuất 
Laboratorio Avi-Mex, SA de CV 

 
Maiz No. 18, Col. Granjas Esmeralda, 
Del. Iztapalapa C.P. 09810 Mexico city,

 Mexico 

Tel: +52 55 5445 0406  


