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Giải pháp để chủng ngừa
cho gà 1 ngày tuổi

ANIMAL HEALTH CORPORATION 

VACCINE NEWCASTLE BẤT HOẠT

Giải pháp để chủng ngừa cho gà 1 ngày tuổi
Nectiv Forte là vaccine phòng bệnh Newcastle dạng nhũ dầu bất hoạt, được phát triển từ chủng cloned V.H.
Nectiv Forte có công thức với hàm lượng kháng nguyên cao hơn vaccine ND bất hoạt thông thường, do đó, 
nó trở thành sự lựa chọn tối ưu để chủng ngừa cho gà 1 ngày tuổi.

Hiệu quả
• Độ bảo hộ rộng.
Độ bảo hộ đã được kiểm chứng 
với các virus ND hướng thần 
kinh và nội tạng độc lực cao từ 
khắp nơi trên thế giới, bao gồm 
genotype 2, 4, 5, 6, và 7.
• Khả năng miễn dịch cao.
Chủng V.H. tạo hàm lượng cao.
• Nồng độ cao.
Nectiv Forte có thể được chủng 
ngừa cho gà 1 ngày tuổi với liều 
từ 0.1 đến 0.2ml/con.
• Thời gian miễn dịch lâu dài.
Nectiv Forte cung cấp sự bảo hộ 
đồng đều và lâu dài sau khi sử 
dụng vaccine TAbic V.H. 

Độ an toàn
• Độ bảo độ đã được kiểm 
chứng qua 20 năm phòng bệnh 
ND.
• Không phản ứng phụ tại vị trí 
tiêm hoặc hấp thụ vaccine.

Tiện lợi
• Có thể dùng cho bất kì loại gà 
nào.
Nectiv Forte có thể được dùng 
cho gà thịt, gà đẻ thương phẩm 
và gà giống từ lúc 1 ngày tuổi.
• Kháng thể mẹ truyền cao và 
đồng đều.
Nectiv Forte có thể được dùng 
để tái chủng cho gà giống hậu 
bị trước khi đẻ, do đó, sẽ truyền 
được một lượng kháng thể cao 
và đồng đều từ mẹ sang con.

Nectiv Forte được tạo thành từ công thức có hàm lượng kháng nguyên cao hơn các loại vaccine ND
bất hoạt khác.
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Liều
Nectiv forte Vaccine thương mại khác

Nectiv Forte – Hiệu quả cao trong chủng ngừa cho gà 1 ngày tuổi

Chương trình chủng ngừa cho các nhóm thử nghiệm:

60 gà thịt thương phẩm con được chia thành 3 nhóm và được chủng ngừa theo bảng dưới đây. Mẫu máu để 
kiểm tra HI được lấy vào lúc 1, 7, 14, 21, 28, và 35 ngày tuổi. Tất cả các nhóm đều được gây nhiễm qua đường 
IM lúc 35 ngày tuổi với chủng thực địa độc lực cao với liều 105.3EID50 /con (“Cherev Leet” ICPI = 1.85).

Nhóm 1 ngày tuổi
Nectiv forte 0.1ml SC Live B1 NDV

Live B1 NDVVaccine khác 0.1ml SC

Đối chứng Đối chứng

14 ngày tuổi
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Kết quả: Nhóm chủng ngừa với Nectiv Forte cho hàm lượng ND-HI cao nhất trong thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm: Nectiv Forte có sự bảo hộ cao hơn so với nhóm vaccine thương mại khác

Tuổi

Nectiv forte
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Nectiv forte Vaccine khác

Gây nhiễm lúc 35 ngày tuổi

Ưu điểm vaccine Nectiv forte

Giới thiệu Phivax ChickPak

Đối chứng

• Nồng độ kháng nguyên cao hơn so với vaccine ND thương mại khác
• Độ bảo hộ rộng với tất cả các chủng độc lực cao cao gồm genotype 2, 4, 5, 6 và 7.
• Có thể dùng cho bất kì loại gà nào từ 1 ngày tuổi.
• Thời gian miễn dịch lâu dài.
• Không phản ứng phụ.
• Liều dùng thấp, do đó, Nective Forte trở thành sự lựa chọn tốt nhất trong chủng ngừa cho gà 1 ngày tuổi.

Nectiv Forte là 1 phần của “Phivax ChickPak”, 1 sản phẩm dành cho trại ấp của Phibro.
Cùng với Nectiv Forte, các loại vaccine dùng cho trại ấp khác như MB-1, TAbic 
IBVAR206, TAbic IB Var, TAbic H-120 và TAbic V.H. có thể được, bao gồm trong chương 
trình chủng ngừa được thiết kế riêng để bảo vệ gà thịt.

Chỉ định
Nectiv Forte được chỉ định để chủng ngừa phòng bệnh ND cho gà thịt, gà đẻ thương phẩm hậu bị và gà giống 
hậu bị.

Đường chủng ngừa
Nectiv Forte được dùng để tiêm dưới da hoặc tiêm bắp từ lúc 1 ngày tuổi.
Làm ấm vaccine tới nhiệt độ phòng ngay trước khi dùng.

Bảo quản
Nhiệt độ bảo quản nên nằm trong khoảng 2-8°C. Không đông lạnh vaccine.


