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         Giải pháp Tối ưu
phòng bệnh GUMBORO

Vaccine Gumboro nhược độc
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Vaccine Gumboro nhược độc
Giải pháp tối ưu đối với bệnh Gumboro trong 1 liều vaccine đơn

TAbic®M.B.
Giải pháp phòng bệnh hiệu quả cho tất cả các chủng Gumboro
+ An toàn 
+ Đáp ứng miễn dịch cao
+  Bảo hộ nhanh và phổ rộng
= Hiệu quả về chi phí với 1 liều vaccine đơn

Hiệu quả
     Tạo đáp ứng miễn dịch nhanh TAbic® M.B. không gây ảnh hưởng 

đến đáp ứng miễn dịch của các
vaccine khác

Giải pháp tối ưu phòng IBD cho gà
thịt, gà giống và gà đẻ

Hiệu giá kháng thể cao tạo sự bảo
hộ mạnh mẽ

     
     

     Bảo hộ đối với tất cả các chủng IBD
     bao gồm: cổ điển, độc lực rất cao
và biến chủng
           

An toàn
     

     

Thuận tiện
     Chi phí chủng ngừa hiệu quả trong 1 liều

vaccine đơn

     Viên sủi tan nhanh và giúp virus vaccine
được phân tán rất đồng đều trong
dung dịch pha vaccine

Công nghệ tiên tiến
TAbic®M.B. là vaccine nhược độc, chủng M.B. giúp phòng bệnh Gumboro, được đông khô, dạng viên sủi,
được đóng kín vô trùng trong vỏ nhôm dạng vỉ. Một cải cách vượt trội trong công nghệ đóng gói vaccine IBD
nhược độc. 

Dễ dàng sử dụng
Viên nén TAbic® M.B. hòa tan nhanh chóng. Virus vaccine phân bố 
đồng đều trong dung dịch nước pha.

Tiện lợi cho người dùng
TAbic® M.B. rất thuận tiện, dễ dàng khi sử dụng, an toàn khi dùng vaccine (không cần 
dụng cụ mở, xi lanh hoặc các dụng cụ  nào khác khi chuẩn bị làm vaccine)

Bảo vệ môi trường
TAbic® M.B. rất thân thiện với môi trường, vỏ bảo quản vaccine sau khi dùng dễ 
dàng hủy bỏ, không gây ảnh hưởng môi trường như dạng chai.

Tiết kiệm chi phí vận chuyển và bảo quản
TAbic® M.B. giúp tiết kiệm tối đa không gian bảo quản, trọng lượng nhẹ và vận chuyển 
dễ dàng.

TAbic® M.B. được khuyến cáo bảo quản ở 2 0C - 8 0C.

Bảo quản

Quy cách
TAbic® M.B. đựng trong hộp 10 vỉ với các quy cách 1000 liều;  
2000 liều hoặc 5000 liều.

 

Chủng ngừa bằng vaccine TAbic® M.B. 1 lần duy nhất vào lúc 14 ngày tuổi cho kết quả thời điểm bắt đầu có đáp ứng miễn dịch
nhanh hơn và hiệu giá kháng thể cao hơn so với chủng ngừa bằng vaccine truyền thống 2 lần lúc 11 ngày và 16 ngày tuổi.

TAbic® M.B. cho kết quả kháng thể cao và đồng đều sau một lần chủng vaccine

Dùng vaccine TAbic® M.B. một lần trên gà thịt thương phẩm lúc 14 ngày tuổi cho hiệu giá kháng thể lúc 37 ngày tuổi cao hơn và 
đồng đều hơn khi so sánh với vaccine thương mại khác được dùng  hai lần lúc 12 và 17 ngày tuổi (kết quả xét nghiệm 
ELISA bằng bộ kit Biochek).

Tạo sự bảo hộ nhanh – 3 ngày sau khi chủng vaccine
 

Gà được chủng vaccine TAbic® M.B.  
Dương tính/tổng số

Nhóm đối chứng-gà không được chủng vaccine
Dương tính/tổng số

13 0/10 10/10

15 0/10 10/10

17 0/10 10/10

21 0/10 10/10

Ngày tuổi gây bệnh

Vaccine Chủng ngừa Gumboro Hiệu giá kháng thể
lúc 14 ngày

Độ biến động
lúc 14 ngày

Hiệu giá kháng thể
lúc 37 ngày

Độ biến động
lúc 37 ngày

Vaccine Phibro Chủng vaccine TAbic® M.B.
1 lần lúc 14 ngày 482 51% 10938 23%

Vaccine khác
Chủng 2 lần

lúc 12 và 17 ngày
694 55% 8001 38%
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Vaccine khácM.B.
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Gà SPF được chủng vaccine lúc 10 ngày tuổi và sau đó gây bệnh bằng cách nhỏ mắt lúc 3,5,7 và 11 ngày tuổi sau khi chủng vaccine.
3 ngày sau khi gây bệnh, kiểm tra túi bursa để tìm sự hiện diện của virus gây bệnh.
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