
 

MEFLUVAC H9ND-16 
  

Vaccine bất hoạt 

Chỉ định để tiêm chủng tạo miễn dịch chủ động cho gia 

cầm chống lại bệnh Newcastle và cúm gia cầm H9N2. 

 

Dạng bào chế: 

Dạng nước trong nhũ dầu. 

Thành phần: 

Mỗi 1 liều vaccine có chứa: 

LPAI H9N2 ≥ 108.0 EID50 (trước 

khi bất hoạt) và NDV ≥ 108.0 

EID50 (trước khi bất hoạt). 

Chỉ định: 

Vaccine bất hoạt virus kết hợp 

Mefluvac H9ND-16 được chỉ 

định để tiêm chủng tạo miễn 

dịch chủ động cho gia cầm 

chống lại các phân nhóm cúm 

gia cầm H9N2 và bệnh 

Newcatsle. 

Đường dùng và liều lượng: 

Liều 0.5 ml / con. Tiêm bắp (cơ 

ức) hoặc tiêm dưới da ở phần 

dưới cổ. 

Khuyến cáo chương trình 

vaccine: 

Chương trình vaccine MEFLUVAC H9ND-16 được khuyến cáo như sau: 

- Gà thịt và chim cút: cần một liều duy nhất vào lúc 1 đến 7 ngày tuổi, 

trong khu vực hoặc mùa vụ có nguy cơ lây nhiễm cao, thì tái chủng là cần 

thiết. 

- Gà Tây và vịt: Hai liều liên tiếp và cách nhau trong 3 – 4 tuần. 

Số ĐKLH: MDF-03   



- Gà đẻ và gà giống: Khuyến cáo chương trình tiêm vaccine 3 đến 4 liều 

liên tiếp (liều đầu tiên trong vòng 2 tuần đầu, liều thứ 2 sau 3 – 4 tuần, 

tăng cường liều thứ 3 sau 8 – 10 tuần và cần dùng liều thứ 4 sau khi có 

kết quả kháng thể từ phòng thí nghiệm). Để có hiệu quả kháng thể tối ưu, 

gia cầm phải được chủng ngừa sơ cấp một liều vaccine sống của NDV. 

Điều kiện bảo quản: 

Bảo quản ở 2-8°C, không đông đá sản phẩm. 

Quy cách đóng gói: 

Lọ 500 ml (1000 liều). 

Chống chỉ định: 

Khi sử dụng theo hướng dẫn: Không có. 

Những lưu ý khi sử dụng: 

- Chỉ chủng ngừa cho những đàn gia cầm khỏe mạnh. 

- Bảo quản vaccine ở nhiệt độ phòng (20-25°C) trước khi sử dụng. 

- Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng. 

- Sử dụng dụng cụ tiêm vô trùng 

- Sử dụng toàn bộ lượng vaccine khi mở nắp. 

- Những chai vaccine mở nắp nên được sử dụng trong vòng 3 giờ. 

- Không trộn lẫn với các loại vaccine khác. 

- Trong trường hợp vô tình tự tiêm vào cơ thể nên đi khám ngay và gửi 

hướng dẫn sử dụng hoặc nhãn vaccine cho bác sĩ. 

Thời gian ngưng thuốc: 

- Không có. 

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. 

Nhà nhập khẩu và phân phối: 

Công ty TNHH Thú y Đông Phương 

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, Tp. Thủ 
Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

ĐT: 028.6685.0901 - Email: info@eastvet.vn 


