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NEWCASTLE BRONCHITIS EDS KILLED VACCINE 

Dạng bào chế: Vắc xin bất hoạt nhũ dầu 

Thành phần: Trong 0.5ml vắc xin chứa tối thiểu:  

Virus Newcastle Disease, chủng Lasota: 108.3EID 

Virus Infectious Bronchitis:  

- Chủng Massachusetts: 104.8 EID  

- Chủng Connecticut: 104.8 EID 

Virus Egg Drop Syndrome, chủng JPA: 104.2 EID. 

Chỉ định: 

- Vaccine được sử dụng trong trường hợp hỗ trợ phòng ngừa bệnh Newcastle, bệnh 

viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious Bronchitis) và hội chứng giảm đẻ (Egg Drop 

Syndrome) cho gia cầm từ 1 tuần tuổi trở lên. 

- Vaccine được khuyến cáo chủng ngừa cho gia cầm lớn hơn 1 tuần tuổi, và được tái 

chủng trong giai đoạn hậu bị, trước khi đẻ trứng. Sản phẩm dùng kết hợp với vaccine 

sống phòng bệnh Newcastle và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm. 

- Chương trình vaccine phải phù hợp với khu vực của trại, tình hình dịch tễ và tác 

nhân gây bệnh đang lưu hành trong môi trường, tùy thuộc vào yêu cầu của bác sĩ thú 

y và chuyên gia về gia cầm. 

Loài vật được chỉ định: Gà giống ông bà, gà giống bố mẹ, gà đẻ trứng thương 

phẩm. 

Liều dùng và đường dùng:  

- Liều dùng: 0.5ml/ con 

- Đường dùng: Tiêm dưới da ở vị trí giữa của vùng da sau cổ. Đối với gà đẻ trứng 

thương phẩm có thể tiêm bắp của vùng ức. Không khuyến cáo sử dụng đường dùng 

khác 

Lịch chủng ngừa cho gà: 

- Chủng ngừa lần đầu cho gia cầm 1 tuần tuổi hoặc hơn. Tái chủng lần 2 trong giai 

đoạn hậu bị, khoảng cách giữa các lần chủng ngừa ít nhất 4 tuần. Lần chủng ngừa 

cuối cùng phải cách thời điểm bắt đầu đẻ trứng ít nhất 6 tuần. 

 



 

 

- Gà ông bà và gà giống nên được tiêm nhắc vào khoảng 40 tuần tuổi, tùy thuộc mức 

độ kháng thể mẹ truyền mong muốn ở gà con 

- Có thể tái chủng cho gà đẻ trứng vào cuối giai đoạn thay lông, khi thể trọng gà đã 

được hồi phục. 

- Chương trình chủng ngừa nên kết hợp với vắc xin ND+IB sống. 

Chống chỉ định: Đáp ứng miễn dịch sẽ thấp đối với gia cầm đang bị bệnh do: 

- Virus: Gumboro, thiếu máu truyền nhiễm trên gà (Chicken Anemia Virus), Chicken 

Leukemia, Marek’s hoặc Reticuloendothekiosis 

- Vi khuẩn: Avian colibacillosis, Infectious Coryza, Mycoplasmosis hoặc Avian 

Clostridiosis 

- Ký sinh trùng: bệnh Cầu trùng 

- Nhiễm độc tố trong thức ăn. 

Thời gian ngưng thuốc:  

Ở Mexico không có thời gian ngưng sử dụng sản phẩm. 

Tuy nhiên, một số quốc gia quy định thời gian ngưng vaccine nhũ dầu là 21 ngày. 

Điều này tùy thuộc vào quốc gia của bạn. 

Những cảnh báo khi sử dụng: 

- Chỉ sử dụng trên gà khỏe mạnh 

- Không nên pha loãng hoặc pha vắc xin với các loại thuốc khác. 

- Luôn sử dụng sản phẩm trong chai còn nguyên vẹn. 

- Việc sử dụng vaccine chết nhũ dầu không chống được sự nhiễm virus từ môi trường, 

nhưng làm giảm sự bài thải virus và ảnh hưởng của virus đến những cá thể gà nhạy 

cảm. 

- Mức độ và thời gian duy trì miễn dịch phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện quản 

lý, con giống, dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe, tác động của các yếu tố gây ức chế 

miễn dịch, lịch chủng ngừa và cách thực hiện khi chủng ngừa. 

- Để xa tầm tay trẻ em và động vật 

- Tham khảo ý kiến của bác sĩ thú y. 

Lưu ý khi sử dụng thuốc: 

- Bảo quản vaccine ở nhiệt độ 2-7oC 

 



 

 

- Vaccine có thể được giữ ở nhiệt độ phòng (18-24 oC) trong 30 ngày mà không làm 

ảnh hưởng đến chất lượng của vaccine. 

- Không để đông đá và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 

- Vaccine phải được để ở nhiệt độ phòng trong quá trình sử dụng ở nhiệt độ 18-24oC 

- Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng và trong quá trình sử dụng. 

- Vaccine nên được tiêm dưới da ở phần giữa và phía sau của cổ. Đối với gà đẻ trứng 

thương phẩm, vaccine có thể được tiêm bắp ở phần ức.  

- Không tiêm vắc xin vào vùng đầu. 

- Không chủng ngừa cho gia cầm trong giai đoạn đẻ. 

- Chủng ngừa vắc xin bằng dụng cụ được tiệt trùng. 

- Sử dụng kim tiêm 21G chiều dài ¼ hoặc ½ inch. Thay kim tiêm sau 500 đến 1000 

lần tiêm. 

- Không sử dụng phần vắc xin thừa cho những lần chủng ngừa sau. Thiêu hủy tất cả 

bao bì và phần còn lại. 

Lưu ý cho người sử dụng thuốc: 

- Nếu tiêm nhầm vào người, cần rửa sạch, sát trùng vết thương và tìm kiếm sự trợ giúp 

y khoa ngay lập tức.  

- Để xa tầm tay của trẻ em. 

Bảo quản:  Bảo quản ở nhiệt độ 2-7ºC. Không để đông đá, tránh ánh sáng trực tiếp. 

Quy cách: Chai 500ml (1000 liều) 

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

Số đăng ký lưu hành: LAM-05 

Nhà sản xuất: 

LABORATORIO AVI-MEX S.A. DE C.V. 

Maíz No.18, col. Granjas Esmetalda, Del. Iztapalapa C.P.09810, México city, 

Mexico 

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 

Đt: (+84)28.6685.0901  – Email: info@eastvet.vn


