
        

MEVAC LSD 

 

Vaccine sống, nhược độc, đông khô được chỉ định để phòng bệnh  

viêm da nổi cục 

Công thức: Vaccine nhược độc, đông khô dùng để tiêm. 

Thành phần: Thành phần hoạt tính/liều: virus Lumpy Skin Disease chủng Neething ≥103.5 

TCID50. 

Chỉ định: MEVAC LSD là vaccine sống, nhược độc, đông khô được chỉ định để tiêm 

phòng chủ động cho trâu, bò, dê cừu chống lại sự lây nhiễm của Virus bệnh viêm da nổi 

cục (bệnh da sần). 

Liều dùng và hướng dẫn sử dụng: 

Vaccine được tiêm dưới da 

Trâu, bò: 1ml/con 

- Tuân thủ hướng dẫn sử dụng. 

- Vaccine phải được hoàn nguyên bằng nước 

pha vô trùng được cung cấp bởi nhà sản 

xuất. 

- Sử dụng ống tiêm vô trùng, chuyển khoảng 2-5 ml nước pha vô trùng vào lọ có chứa 

vaccine đông khô. Lắc kỹ cho đến khi vaccine tan hoàn toàn. Lấy toàn bộ dung dịch 

hoàn nguyên này bơm vào chai dung môi còn lại và lắc trộn đều một lần nữa, lúc đó 

vaccine hoàn toàn có thể sử dụng.  

Khuyến cáo chương trình vaccine: MEVAC LSD nên được chủng ngừa như sau: 

Chủng ngừa lần đầu: 

- Bê nghé từ mẹ đã được chủng ngừa: được thực hiện chủng ngừa từ 6 tháng tuổi. 

- Bê nghé từ mẹ chưa được chủng ngừa: chủng ngừa từ mọi lứa tuổi. 

Tái chủng ngừa: hàng năm. 

- Tốt nhất nên chủng ngừa cho vật nuôi trước giai đoạn bùng phát dịch bệnh: đầu mùa 

xuân.  

Vaccine Mevac LSD an toàn khi sử dụng cho gia súc mang thai, có thể tiêm chủng ở bất 

kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, tiêm ngừa thực hiện ít nhất ba tuần trước khi đẻ là điều 

khuyến cáo. 

Miễn dịch vaccine: 

- Miến dịch bắt đầu hình thành vào khoảng ngày thứ 10 sau chủng ngừa và gia súc được 

bảo hộ hoàn toàn sau 3 tuần. 



- Một tỷ lệ nhỏ gia súc có khả năng miễn dịch tự nhiên với virus bệnh da sần và không 

phát triển kháng thể sau khi chủng ngừa. Khi điều này xảy ra, không có kháng thể mẹ 

truyền qua sữa non và những con bê của những con bò này có thể gặp nguy cơ nhiễm 

bệnh từ khi còn nhỏ. 

Những lưu ý khi sử dụng: 

- Chỉ chủng ngừa cho gia súc khỏe mạnh. 

- Chỉ sử dụng ống tiêm và kim tiêm vô trùng.  

- Đảm bảo tất cả dụng cụ phải sạch và vô trùng trong suốt quá trình chủng ngừa. 

- Giữ vaccine ở điều kiện lạnh và tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao trong quá trình 

tiêm chủng 

- Tiêu hủy vaccine dư thừa cũng như lọ chứa vaccine, dụng cụ chủng ngừa theo quy định 

của địa phương sau khi chủng ngừa. 

- Sử dụng hết lọ vaccine khi đã mở nắp. Không dự trữ lại vaccine đã dùng một phần để 

dùng cho lần sau. 

- Khi đóng gói và vận chuyển vaccine, tránh tiếp xúc với mắt, tay và quần áo. 

Lưu ý cho người sử dụng: 

Sản phẩm không gây nguy hiểm cho con người theo MSDS số LV008 1.1. 

Tác dụng phụ: 

- Sưng tại vị trí tiêm có thể xảy ra trong một vài trường hợp. Những vết sưng này thường 

tự khỏi mà không cần điều trị. 

- Trong một số trường hợp rất hiếm, giảm sản lượng sữa tạm thời có thể xảy ra. 

Quá liều: Không có phản ứng phụ nào ngoài những phản ứng phụ đã được báo cáo. 

Thời gian ngưng thuốc: 0 ngày 

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ 2 °C - 8 °C và tránh đông đá sản phẩm. 

Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Quy cách đóng gói:  

Vaccine: lọ 10 liều 

Nước pha vô trùng: lọ 10 ml  

Nhà sản xuất: 

Middle East for Vaccines (MEVAC) 

2nd Industrial Zone – Extension Part No. 21, 22, 24, 25 El Salhya El        

Gdeda, El sharkya Governorate, Ai Cập. 

Nhập khẩu và phân phối: 

Công ty TNHH Thú y Đông Phương 

Số 7 – 9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM, Việt Nam. 

ĐT: 028.6685.0901 – Email: info@eastvet.vn 


