
Các chủng vi khuẩn IC Quadro
1. A – 221
2. B – Spross
3. C2 – Modesto
4. C3 – AKKO

Vaccine IC Quadro cho sự bảo hộ tốt hơn

Chủng C3 Akko trong vaccine IC Quadro cho bảo hộ tốt hơn auto vaccine ở Nam Phi  (R. Bragg, WVPA 2007, Beijing)

Infectious coryza (IC) là một truyền nhiễm lây lan mạnh ở đường hô hấp trên của gà và nhiều loài gia cầm khác, gây ra bởi vi khuẩn 
Avibaterium paragallinarium.
Các dấu hiệu lâm sàng: chảy nước mũi, sưng mặt, đau mắt, chán ăn, khò khè, khó thở và tiêu chảy. Coryza gây thiệt hại kinh tế rất 
lớn do tăng tỉ lệ chết và giảm tỷ lệ đẻ trứng, có thể lên tới 40%.

Gà đẻ hậu bị thương phẩm được chủng ngừa với IC Quadro (nhóm 1), auto vaccine phòng bệnh coryza được sản xuất ở RSA (nhóm 2) 

vào lúc 8 và 11 tuần tuổi. Các gà thí nghiệm cùng với gà đối chứng được gây nhiễm với chủng C2 và C3  lúc 14 tuần tuổi bằng cách 

cho tiếp xúc trực tiếp với một số gà bệnh. 19 ngày sau gây bệnh, quan sát phản ứng viêm trên gà và cho điểm. 

Gà đẻ sạch bệnh (SPF) được sử dụng cho thử nghiệm này như sau: nhóm 1 được chủng ngừa ở  4 và 7 tuần tuổi với IC Quadro. 
Nhóm 2 được chủng với quy trình tương tự bằng vaccine coryza thương mại khác. Nhóm 3: nhóm đối chứng không tiêm vaccine. 
Ở 9 tuần tuổi, tất cả 3 nhóm đều được gây nhiễm với 4 chủng của vi khuẩn Avibaterium paragallinarium  bằng cách tiêm vào 
xoang dưới hốc mắt, như ghi nhận trong bảng dưới đây. Gà được chủng ngừa với IC Quadro cho bảo hộ chống lại cả 4 chủng rất 
tốt, trong khi vaccine thương mại khác cho hiệu quả rất kém.
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Giải pháp tối ưu nhất 
cho các chủng Coryza địa phương

IC Quadro 
Vaccine Coryza Bất hoạt 4 Chủng

IC Quadro
Công thức độc nhất của Phibro chế tạo ra vaccine chứa 4 chủng Avibacterium
paragallinarum khác nhau, gồm các serovar: A, B, C2 và C3 kích thích tạo miễn dịch
cho gà ta, gà đẻ và gà giống.

Công thức độc nhất của Phibro chế tạo ra vaccine chứa 4 chủng Avibacterium
paragallinarum khác nhau, gồm các serovar: A, B, C2 và C3 kích thích tạo miễn dịch
cho gà ta, gà đẻ và gà giống.

Tiện lợi

     Miễn dịch kéo dài

    Liều tiêm thấp 
    (0.3 ml/liều)

Hiệu quả

    Hiệu quả đã được chứng minh trên
thực địa (Châu Á, Trung Đông và Châu Phi).

     Bảo hộ phổ rộng, chống lại 3 chủng:
A, B và C.

Được xây dựng với chủng AKKO cho sự
bảo hộ vượt trội chống lại serovar C
biến chủng.

An toàn

     An toàn khi tiêm dưới da cho
     gà đẻ hậu bị từ 5 tuần tuổi trở lên.

IC-A (221)
Đierm gây nhiễm

IC-B (SPROSS)
Điểm gây nhiễm

IC-C2 (MODESTO)
Điểm gây nhiễm

IC-C3 (AKKO)
Điểm gây nhiễm

IC Quadro 0.50 1.00 0.83 1.00

Vaccine thương mại 2.90 2.16 2.58 3.00

Nhóm đối chứng 3.00 3.00 2.40 3.00

Hệ thống tính điểm
0 Không triệu chứng |  1 Xoang dưới hốc mắt sưng hoặc chảy nước mũi  | 2 Xoang dưới hốc mắt sưng hoặc chảy nước mũi
khi ấn vào hoặc chảy tự do | 3 Xoang dưới hốc mắt sưng và nước mũi chảy tự do
| Mức độ miễn dịch = Điểm bệnh tích dưới 1.5.

Kết luận
IC Quadro là vaccine duy nhất giúp bảo hộ gà trong nghiên cứu này.

Chủng
gây bệnh

Vaccine vi khuẩn

Vaccine nhũ dầu IC Quadro bảo hộ tốt hơn vaccine keo phèn

Gà đẻ thương phẩm Hy-line được chủng ngừa với vaccine IC Quadro và vaccine keo phèn lúc 8 và 15 tuần tuổi. Vào 25 tuần tuổi,

các lô thí nghiệm và  đối chứng đều được gây bệnh.

Biểu đồ dưới đây cho thấy vaccin keo phèn không bảo hộ chống lại các chủng A, B và C. Trong khi đó, IC Quadro bảo hộ tốt

chống lại cả 3 chủng được dùng để gây bệnh. 

Chủng gây nhiễm IC Quadro 
Bảo hộ (%)

Vaccine địa phương RSA
Bảo hộ (%)

Đối chứng
 (%)

C2 87% 25% 0%

C3 100%

IC Quadro
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Vaccine khác Đối chứng

0% 0%

Kết quả gây nhiễm với chủng C2 (số ngày sau gây nhiễm)

Kết quả gây nhiễm với chủng C3 (số ngày sau gây nhiễm)
IC Quadro Vaccine khác Đối chứng
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TAbic ®  family – TAbic ®  V.H., TAbic ®  IBVAR206, TAbic ®  IB Var , TAbic ®  H-120 and TAbic ®  M.B.

© 2018 Phibro Animal Health Corporation, Teaneck, NJ 07666
Phibro; Phibro Logo Design; Healthy Animals. Healthy Food. Healthy W orld.; TAbic; M.B.; 
MB-1; Nectiv; Gumbin; Quadractin; Cholerin; SalmAbic; V.H. and other product names 
referred to herein are trademarks owned by or licensed to Phibro Animal Health Corporation 
or its a�liates.   

Các điểm nổi bật của IC Quadro
Bảo hộ phổ rộng ngừa được 4 chủng Coryza chính yếu nhất 
Hiệu quả đã được chứng minh trên thực địa (Châu Á, Trung Đông và Châu Phi)
Miễn dịch kéo dài
Liều tiêm thấp (0.3 ml)
Vượt trội trong các thử nghiệm so với các vaccine khác

Chỉ định
IC Quadro được chỉ định chủng ngừa cho gà đẻ và gà hậu bị giống phòng
Avibacterium paragallinarum chủng A, B và C 

Cách sử dụng
IC Quadro được chỉ định đường tiêm dưới da.
Làm ấm vaccine về nhiệt độ phòng trước khi sử dụng

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ từ 2o đến 8oC. Không bỏ tủ đông.

Quy cách
Chai 600ml (2000 liều) & 300ml (1000 liều)

Công Ty TNHH Thương Mại Nam Lâm
Địa chỉ: số 85, đường số 9, P. Tân Kiểng, Q.7, TP, HCM
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