
Công ty TNHH Thương mại Nam Lâm 

        

      

QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG VACCINE CHO  

GÀ RI (ÁC) HƯỚNG THỊT (THAM KHẢO) 

NGÀY TUỔI TÊN VACCINE PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG CẤP LIỀU 

1 – 3 

VH + H120 Dịch tả sống, IB cổ điển Phun sương/nhỏ mắt  

TAbic IB Var IB biến chủng thể hô hấp – thận Phun sương/nhỏ mắt  

8 

TAbic M.B. Gumboro Cho uống  

Fowl Pox Đậu gà Châm màng cánh  

10 Nectiv Forte Dịch tả chết Tiêm cơ ức 0,2ml 

14 TAbic M.B. Gumboro Cho uống  

18 

VH + H120 Dịch tả sống, IB cổ điển Nhỏ mắt/cho uống  

TAbic IB Var IB biến chủng thể hô hấp – thận Phun sương/nhỏ mắt  

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VACCINE 

- Vaccine phải được bảo quản ở nhiệt độ ổn định 20C – 80C 

- Lịch vaccine có thể thay đổi theo dịch tễ ở địa phương. 

- Lịch vaccine phòng bệnh Gumboro thay đổi theo hàm lượng kháng thể mẹ truyền. Lịch uống 

vaccine TAbic M.B.có thể thay bằng lịch chích vaccine Gumboro MB-1 lúc 1 ngày tuổi. 

- Vaccine sống khi chủng ngừa phải cấp đủ liều, có thể cấp dư liều để phòng hao hụt và không 

bao giờ được cấp thiếu liều.  

- Pha vaccine bằng nước lạnh – sạch để chủng ngừa cho gà. Có thể sử dụng thêm sữa gầy (2-3g/lít 

nước) hoặc viên pha vaccine để xử lý nước trước khi pha vaccine. 

- Thời gian cho uống vaccine sống tốt nhất là 1,5 – 2 giờ đồng hồ. Với vaccine ND - IB thì sử dụng 

trong khoảng 45 phút sau khi pha vaccine. 

- Vaccine chết, trước khi tiêm phải để vaccine hết lạnh, về nhiệt độ trên 300C 

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Công ty TNHH Thương Mại Nam Lâm 

Hot Line: 02862608395 

Email: conamlam@gmail.com          

Website: thuynamlam.net 
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