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        đầu giai đoạn đẻ. 
•      Đối với gà lấy thịt, nên chủng 1-2 lần trong giai đoạn từ 3-6 tuần tuổi, tùy theo độ tuổi giết mổ.

•  Bảo quản ở 2-7oC
•      Sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ 18-24oC trong thời gian tối đa 30 ngày mà không ảnh hưởng     
        đến đặc tính tạo miễn dịch của vaccine.
•      Tuân thủ quy trình vệ sinh trong khi tiêm chủng để tránh nhiễm trùng.
•      Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
•      Để xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi

Nhà phân phối:

Nhà sản xuất:
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•      Gà lấy thịt: chủng liều 0,5 ml bằng đường tiêm dưới da vào vùng giữa phía sau cổ.
 
LƯU Ý:

LIỀU LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
•  Gà đẻ trứng, gà giống: chủng liều 0,5 ml bằng đường tiêm dưới da vào vùng giữa phía sau cổ,   
        hoặc tiêm bắp đùi hoặc ức.

CHỈ ĐỊNH:
• Đối với gà đẻ và gà giống: Chủng vaccine trong giai đoạn gà hậu bị, ít nhất 2 lần trước khi bắt    

THÀNH PHẦN:
Cori-mex là vaccine gồm vi khuẩn Avibacterium paragallinarum serotype A, serotype B và serotype C 
và dung môi nhôm hydroxide. Sản phẩm được sử dụng để phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm (Coryza) 
trên gà. 
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