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MỘT SỐ LOẠI VACCIN PHÒNG BỆNH 
 VÀ THUỐC TRỊ BỆNH CHO THỎ 

CÁC ðƠN VỊ CUNG CẤP THỨC ĂN DẠNG VIÊN TẠI ðÀ NẴNG 
CÁC TRẠM THÚ Y TRÊN ðỊA BÀN TP ðÀ NẴNG  

 
I. ðỊA CHỈ LIÊN HỆ:  
 
        1. http://navetco.com.vn/vn/p31d0d=Vacxin-phong-benh-cho-tho-cho-meo.aspx 

2. http://www.anova.com.vn/proddetail.asp?prod=THUY.I.11 
 
II. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP: 

1. Bệnh Xuất huyết thỏ 
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ðẶC TÍNH:  
Là vắcxin vô hoạt với chất bổ trợ keo phèn. Vắcxin ñược chế từ gan, lách thỏ có chứa 
virút Calicivirus gây bệnh xuất huyết thỏ.  
 
THÀNH PHẦN:  
Virus gây bệnh xuất huyết thỏ truyền nhiễm (Calicivirus) ñã ñược vô hoạt bằng 
formalin.  
Chất bổ trợ keo phèn.  
 
TÁC DỤNG:  
Phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm cho thỏ (RHD) gây ra do Calicivirus.  
 
CHỈ ðỊNH VÀ LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:  
Chỉ ñịnh: Dùng tiêm phòng cho thỏ khỏe mạnh từ 2 tháng tuỏi trở lên.  
Cách sử dụng: Vắcxin ñược tiêm dưới da hoặc bắp thịt.  
Liều dùng: 1ml/con.  
Chống chỉ ñịnh: Không dùng cho thỏ ñang bị bệnh.  
Thời gian tiêm phòng:  
+ Tiêm phòng lần ñầu tiên: Sau 60 ngày tuổi ( 2 tháng ). Nếu trong vùng có bệnh xuất 
huyết thỏ lưu hành, hoặc vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao có thể tiêm phòng văcxin 
cho thỏ lúc 45 ngày tuổi.  
+ Tái chủng sau 6 tháng.  
 
Chú ý:  
• Lọ vắcxin phải ñược giữ lạnh cho ñến khi dùng.  
• Lắc kỹ trước khi dùng.  
• Bơm tiêm và kim tiêm phải ñược tiệt trùng trước và sau khi sử dụng.  
• Dùng kim vô trùng ñể lấy thuốc. Tránh sử dụng một kim tiêm cho nhiều thú.  
• Không ñược làm ñông ñá vắcxin.  
• Trong quá trình vận chuyển phải giữ trong thùng xốp có ñá lạnh, tránh nóng và ánh 
sáng mặt trời chiếu trực tiếp.  
 
ðÓNG GÓI:  
Chai 20 liều và 50 liều.  
 
BẢO QUẢN:  
ðể vắcxin ở nhiệt ñộ từ 20-80C. Không ñể vắcxin vào ngăn ñông.  
 
HẠN DÙNG:  
12 tháng kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở nhiệt ñộ từ 20-80C. 
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2. SÁT TRÙNG CHUỒNG TRẠI: 

BENKOCID 

 
THÀNH PHẦN:  
-Benzalkonium chloride  
-Glutaraldehyde  
-Amyl acetate  
-Dung môi vừa ñủ  
 
CÔNG DỤNG:  
°Benkocid dùng tiêu ñộc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, tiêu 
ñộc xác súc vật chết.  
°Benkocid là loại thuốc sát trùng có phổ diệt khuẩn rất rộng: Diệt ñược tất cả các loài 
virus, vi khuẩn, Mycoplasma, nấm gây bệnh trên:  
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-Gia cầm như: Cúm gà (Avian influenza), Gumboro, Marek's, Newcastle, ñậu gà, dịch 
tả vịt, viêm gan do siêu vi, C.R.D, thương hàn, bạch lỵ, các bệnh do nấm.  
-Gia súc như: Cúm heo (Swine influenza), lở mồm long móng (F.M.D), PRRS (Heo 
tai xanh), dịch tả heo, T.G.E, Aujeszky, bệnh do Parvo virus,... Tiêu diệt các loài vi 
khuẩn gây bệnh: Phó thương hàn, tụ huyết trùng, nhiệt thán, Lepto, các bệnh do 
nấm....  
 
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:  
Pha theo tỷ lệ chỉ ñịnh, phun xịt ñều lên nền chuồng:  
°Tiêu ñộc sát trùng chuồng trại :  
- Khi không có dịch bệnh : Pha loãng 1/ 400-500 (20-25ml thuốc pha trong 10 lít nước 
sạch, phun ñều lên chuồng và nền chuồng cho ñủ ướt). 1lít dung dịch pha phun cho 4-
5m2 nền chuồng; 5-7 ngày phun lại 1 lần.  
- Khi có dịch bệnh : Pha loãng 1/ 250-300 (33-40ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, 
phun ñều lên chuồng và nền chuồng cho ñủ ướt. 1 lít dung dịch pha phun cho 2-3m2 
nền chuồng sau khi dọn vệ sinh sạch). Ngày 1-2 lần, liên tục 3-5 ngày hoặc cho ñến 
khi hết dịch.  
°Tiêu ñộc phương tiện vận chuyển, sát trùng lò ấp, máy ấp trứng: 20ml thuốc pha 
trong 10 lít nước sạch, phun ñều lên xe vận chuyển, lò ấp.  
°Khử trùng trứng : 10ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch.  
°Khử trùng nước: 5ml thuốc/ 10 lít nước.  
°Tiêu ñộc xác súc vật chết, phân súc vật, hố sát trùng : 70ml thuốc pha trong 10 lít 
nước sạch, phun ướt ñều xác thú chết, phân súc vật.  
 
CHÚ Ý:  
-Chỉ dùng trong thú y.  
-Có thể phun trực tiếp vào chuồng trại hoặc phương tiện chuyên chở ñang có thú.  
-Tránh thuốc tiếp xúc với da, niêm mạc mắt.  
-Tránh xa tầm tay trẻ em.  
 
TRÌNH BÀY:  
Chai 20ml, 50ml, 100ml, 500ml, 1 lít, 2 lít, 5 lít.  
 
BẢO QUẢN:  
Nơi khô mát, tránh ánh sáng, 
 

3. THUỐC BỔ 
 

NOVA B.COMPLEX 
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THÀNH PHẦN:  
- Adenosin triphosphate 
- Cyanocobalamin  
- Thiamine 
- Pyridoxine  
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- Riboflavin 
- D-Panthenol  
- Niacinamide  

CÔNG DỤNG:  
- Trợ sức, tăng lực, tăng sức ñề kháng, tăng tính thèm ăn giúp mau hồi phục khi mắc 
bệnh. 
- Tăng cường trao ñổi chất, giúp thú mau lớn, tăng khả năng sinh sản. 

CÁCH DÙNG:  
Heo con, chó, mèo: 1mL/ con. 
Heo thịt, heo giống, dê, cừu: 5mL/ con. 
Trâu, bò: 10mL/ con. 
Tiêm sâu vào bắp thịt: 
- Trợ sức, tăng lực lúc ñang mắc bệnh: Ngày tiêm 1 lần trong 4-5 ngày liên tục. 
- Kích thích mau lớn, tăng khả năng sinh sản: 1-2 tuần tiêm 1 lần.  

BẢO QUẢN: 
Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp. 
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5. TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG: 
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THÀNH PHẦN: 

Toltrazuril ………..……….……5000mg  
Propylen glycol qs..…………...100ml 

 
 
CÔNG DỤNG:  

- ðặc biệt heo con khi tập ăn rất dễ nhiễm cầu trùng, 1 liều duy nhất Vicox toltra 
phòng chống bệnh cầu trùng suốt quá trình nuôi. 
- Vicox Toltra có hoạt phổ tác dụng rộng chống lại các chủng Emeria spp và Isospora 
spp gây bệnh cầu trùng ở gia súc. ðặc biệt hiệu quả với chủng Isospora suis gây bệnh 
cầu trùng ở heo con. 
- Vicox Toltra ức chế sự phát triển của cầu trùng trên tất cả các giai ñoạn (Giai ñoạn 
nội sinh, sinh sản vô tính - hữu tính). 

 
 
CÁCH DÙNG: 

- Heo con: 0.5ml/con, cho heo 3-5 ngày tuổi, uống 1 liều duy nhất. 
- Heo từ 1 tuần tuổi: 1ml/2,5kg thể trọng, uống 1 liều. 
- Dê con, cừu con: 4ml/10kg thể trọng, cho uống 1 liều sau khi con vật ñược chăn thả 
ở ñồng cỏ 7-10 ngày. 
- Trâu, Bò con: 4ml/10kg thể trọng. 
- Thỏ : 1ml hoà với 2 - 3 lít nước cho uống trong 3 tuần. 

* Chú ý: Lắc ñều trước khi sử dụng. 
Ngưng sử dụng 4 ngày trước khi giết mổ. 
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6. TRỊ BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM MŨI, CHƯỚNG HƠI, TIÊU CHẢY: 
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7. THUỐC TRỊ SÁN LÁ GAN: 

 
 

Chi tiết sản phẩm: 

- Tên sản phẩm: Tetraclorua cacbon 

- Công thức : CCl4 

- Thành phần : AR 500ml 

- Loại sản phẩm : Hóa chất tinh khiết TQ 

Mô tả sản phẩm: 

  

Carbon tetrachloride 
CCl4  
Tetrachloromethane 
CAS-No. 56-23-5 EC-No. 200-262-8 HS-No. 2903140090 
M = 153.82 g/mol Spec. density 1.59 g/cm3 (20 °C)  



Kỹ Thuật Nuôi thỏ                                                                           Dương Văn Chính 

11 

Ignition temp. >982 °C Melting point -23 °C Boiling point 76.7 °C 
   R 23/24/25-40-48/23-52/53-59 S 23.2-36/37-45-59-61 UN 1846 
Carbon tetrachloride  AR 
Specification  GB/T 688-1992 

Assay 
>=99.5%

%
Density(20°C),g/ml 1.592~1.598
Chroma, Hazen <=10
Evaporation residue <=0.001%
Water(H2O) <=0.02%
Acidity(as H+), mmol/100g <=0.005
Free Chlorine <=0.0001%
Carbon bisulfide(CS2) <=0.0005%
Substances reducing Iodine Pass
Readily carbonizable substance Pass
Chloroform(CHCl3)  <=0.05%
Suitability for determination with 
dithizone 

Pass

Ord.No. Packaging Quantity  
1.05033.026Glass 

bottle 
500 ml  

 
8. THUỐC TRỊ GHẺ LỞ: 
THÀNH PHẦN:  
-Ivermectin 
-Dung môi vừa ñủ 
 
CÔNG DỤNG:  
Phòng, trị các bệnh ký sinh trùng do: Giun ñũa, giun phổi, giun thận, các loại giun 
tròn ñường ruột khác và các ngoại ký sinh trùng như: Cái ghẻ, chấy, rận, ve, bọ chét 
cho chó, mèo, thỏ, heo. 
 
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:  
-Tiêm dưới da: Một liều duy nhất.  
-Liều dùng:  
°Bê, nghé, heo, dê, cừu: 1ml/ 12-15kg thể trọng.  
°Chó, mèo, thỏ: 1ml/ 5kg thể trọng.  
°Phòng bệnh: 3 tháng tiêm 1 lần.  
°ðiều trị ngoại ký sinh trùng (Ghẻ, chấy, rận, ve, bọ chét): Mỗi tuần tiêm 1 liều trong 
3 tuần.  
-Thời gian ngưng sử dụng thuốc:  
°Giết thịt:  
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Bê, nghé, dê, cừu: 35 ngày.  
Heo: 18 ngày.  
 
CHÚ Ý:  
-Chỉ dùng trong thú y.  
-Không dùng cho thú lấy sữa.  
 
TRÌNH BÀY:  
Chai 20ml, 50ml, 100ml, màu nâu. Mỗi hộp 1 chai.  
 
BẢO QUẢN:  
Nơi khô mát, tránh ánh sáng. 
 
9. THUỐC TRỊ BỆNH VIÊM MŨI: 
 
THÀNH PHẦN:  
-Kanamycin sulfate 
-Dung môi vừa ñủ 
 
CÔNG DỤNG:  
-Kanamycin là loại kháng sinh thuộc nhóm Aminoglycoside, có tác dụng chủ yếu với 
vi khuẩn Gram (-), với loại Gram (+) còn hạn chế.  
-Dung dịch tiêm Kanamycin 10% ñược chỉ ñịnh trong ñiều trị các bệnh ñường hô hấp, 
ñường ruột, ñường sinh dục-tiết niệu do các vi khuẩn mẫn cảm với Kanamycin như:  
°Viêm mũi, viêm khí quản phổi, biến chứng khi viêm phổi do giun phổi gây nên.  
°Bệnh Tụ huyết trùng ở gia súc, gia cầm.  
°Bệnh viêm ruột tiêu chảy do E.coli gây ra.  
°Bệnh Phó thương hàn do Salmonella gây ra.  
°Các chứng viêm tủy xương, viêm màng bụng, viêm vú, viêm tử cung,viêm bàng 
quang,…  
 
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:  
-Tiêm bắp thịt, dưới da hay tiêm tĩnh mạch chậm.  
-Liều dùng:  
°Trâu, bò, ngựa: 1 ml/ 15-20 kg thể trọng/ ngày.  
°Heo, cừu, bê, nghé: 1 ml/ 10 kg thể trọng/ ngày.  
°Heo con, chó, gia cầm: 1ml/ 5 kg thể trọng/ ngày.  
-Có thể tiêm nhắc lại sau 12 giờ.  
-Dùng liên tục 3-5 ngày.  
-Không dùng quá liều chỉ ñịnh.  
-Thời gian ngưng sử dụng thuốc:  
°Giết thịt: 21 ngày.  
°Lấy sữa: 3 ngày.  
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CHÚ Ý:  
-Chỉ dùng trong thú y.  
 
TRÌNH BÀY:  
-Ống 2ml, 5ml, 10ml. Hộp 10 ống.  
-Chai 20ml, 50ml, 100ml. Mỗi hộp 1 chai.  
 
BẢO QUẢN:  
Nơi khô mát, tránh ánh sáng. 
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III. CÁC ðỊA CHỈ CUNG CẤP THỨC ĂN DẠNG VIÊN TẠI ðÀ NẴNG: 
 
1.CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN PHÚ TẠI ðN 

 
< THỨC ĂN GIA SÚC & GIA CẦM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN > 
tầng 3 siêu thị, ðà Nẵng -3647180 
 
 
2.CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN G.S 

 
< THỨC ĂN GIA SÚC & GIA CẦM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN > 
515 trần cao vân, ðà Nẵng -3711589 
 
 
3.DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LỢI 

 
< THỨC ĂN GIA SÚC & GIA CẦM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN > 
59 yên bái, ðà Nẵng -3562597 
 
IV. CÁC TRẠM THÚ Y TRÊN ðỊA BÀN TP ðÀ NẴNG: 
 
1.Trạm Thú Y Quận Cẩm Lệ 
-Trạm Thú Y Quận Cẩm Lệ 

371, Cách Mạng Tháng 8 
Q. Cẩm Lệ 
(0511)3846165 
 
2.Trạm Thú y Quận Liên Chiểu 

ðịa chỉ: 817 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành 
phố ðà Nẵng 

 


