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VIUSID DÙNG TRONG NHÂN Y: Dùng cho các 
bệnh nhân: Viêm gan A, B, C, hỗ trợ bệnh nhân 

ung thư và HIV 11/01/17 ECO Import 3 



¹  Centro Superior de Investigaciones Científicas 

       SẢN XUẤT THEO CƠ CHẾ HOẠT 
HÓA PHÂN TỬ 

•  Phương pháp này đã được phát hiện cách đây 40 năm tại 

trung tâm C.S.I.C.¹ 

•  Hoạt động theo cơ chế tích nạp điện trường và hóa học. 

•  Tăng công năng, tác dụng của từng đơn chất lên gấp hàng 
trăm lần. 
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Lò phản ứng:  
hóa chất và điện trường 

Công năng sinh học 
thông thường 

Công năng sinh học đã 
hoạt hóa phân tử Chống oxy hóa 

Kháng virus 
Điều hòa miễn dịch 

Chống thiếu máu 
Xúc tác sinh học 

 HOẠT HÓA PHÂN TỬ 
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TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM 
VÀ KÍCH HOẠT PHÂN TỬ 
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CÁC LÒ PHẢN ỨNG KÍCH 
HOẠT PHÂN TỬ CỦA 
TỪNG ĐƠN CHẤT 
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• Kháng virus 

 

• Chống oxy hóa 

 
• Chống thiếu máu 

 

• Điều hòa  

          miễn dịch 

 

• Xúc tác sinh học  

 
Glycirrhizinic Acid 
Glucosamin, Malic Acid 
  
Malic Acid, Ascorbic Acid,  
Zinc, Arginine 

Folic Acid, Cyanocobalamin, 
Pyridoxin 

Arginine, Glucosamin, 
Glycirrhizinic Acid, 
Zinc 

Zinc, Calcium Pantothenate 
 

       THÀNH PHẦN CỦA VIUSID 
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       Cơ  chế tác dụng 

TÁC DỤNG 

CỘNG GỘP 

3 CƠ CHẾ 

GIÚP TẾ BÀO 

MIỄN DỊCH 

HOẠT ĐỘNG 

MẠNH MẼ 

OXI HÓA CÁC 

GỐC TỰ DO 

GÂY ĐỘC 

CHO TẾ BÀO 

BẢO VỆ TB, NGĂN SỰ 

NHÂN LÊN CỦA VIRUS 

VK, VR Tấn công, sinh 

ra các gốc tự do gây độc 

TB MIỄN DỊCH SINH 

NHIỀU KHÁNG THỂ 

CHỐNG LẠI VIRUS 
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- Kháng virus 
- Tăng cường đáp ứng miễn dịch sau 

chủng ngừa vaccine. 
- Thúc đẩy mạnh mẻ trao đổi chất và 

hấp thu, giúp tăng trọng nhanh và 
giảm tiêu tốn thức ăn. 

- Giải độc gan, hỗ trợ điều trị viêm 
sưng gan cấp và mãn tính, hỗ trợ phục 
hồi chức năng gan. 

- Ngăn ngừa sự thiếu máu,  tăng 
cường chức năng tạo máu. 

- Chống oxy hóa. 
- Có tính kháng khuẩn 
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VIRUS NHÂN LÊN 

CƠ CHẾ NHÂN LÊN CỦA VIRUS 

protein Kinase P 
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VIUSID 

Ức chế 
protein 
Kinase P 

VIRUS NHÂN LÊN 
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VIUSID TRÊN HEO 

•Dùng nâng cao năng suất sinh sản, phát triển: 

- Heo nái: 2 lít sản phẩm VIUSID/ 1 tấn thức 
ăn. Liệu trình sử dụng cho heo nái: dùng liên 
tục từ lúc nái mang thai 85 ngày (1 tháng trước 
khi sinh) đến khi cai sữa.  

- Heo cai sữa hay chuyển thịt: 1 lít sản phẩm 
VIUSID/ 1 tấn thức ăn. Liệu trình: bổ sung 7-10 
ngày vào mỗi giai đoạn cai sữa hay chuyển thịt. 
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• Ngăn cản sự nhân lên của virus qua việc ức 
chế protein Kinase P 
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Glycyrrhizinic acid: 

Ohtsuki and Iahida: Inhibitory effect of Glycyrrhizin on Polypeptide Phosporylation by 
Polypeptide-dependent Protein Kinase (Kinase P) in vitro. Biochem Biophys Res Commun. 
1988 Dec 15;157(2):597-604. 

KHÔNG xảy ra hiện tượng đề kháng 
sau điều trị 

 



Cách dùng VIUSID 
 
- Heo nái:  dùng liên tục từ lúc nái mang thai 85 ngày (1 
tháng trước khi sinh) đến khi cai sữa. Liều dùng: 2ml Viusid/ 
1kg thức ăn 

- Lợn cai sữa hay chuyển thịt: 1 lít sản phẩm VIUSID/ 1 tấn 
thức ăn. Liệu trình: bổ sung 7-10 ngày vào mỗi giai đoạn 
cai sữa hay chuyển thịt. 

- Bronchimas: Lợn trên 30kg: Dùng theo liều 2ml/con/ngày. 
Tuần 2 ngày. Dùng liên tục trong  trong quá trình nuôi.  

- Lợn từ cai sữa – 30kg: Pha 1ml/1 lít nước uống, dùng 8 
tiếng/lần, tuần 3 lần 
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Cách dùng VIUSID KHI CÓ BỆNH 
• Trong trường hợp bệnh PED , TGE (tiêu chảy cấp) 

xảy ra:  

• Bổ sung 4 lít sản phẩm VIUSID/ 1 tấn thức ăn cho tất 
cả heo nái trong trại, trong 1 tháng; sau đó, theo liệu 
trình bình thường trên nái mang thai 1 tháng trước 
khi sinh.  

• Lợn con chưa cai sữa: Pha 5ml Viusid + 3 ml Zinaprim 
+ 12 ml Đường Gluco 

• Tiêm hoặc cho uống mỗi con 1ml/ lần, ngày 2 lần. 
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Cách dùng VIUSID KHI CÓ BỆNH 
• Bệnh PRRS , Ạueszky xảy ra: 

• Bổ sung 4 lít sản phẩm VIUSID/ 1 tấn thức ăn cho tất 
cả heo nái trong trại, trong 1 tháng; sau đó, theo liệu 
trình bình thường trên nái mang thai 1 tháng trước khi 
sinh.  

• Lợn con chưa cai sữa: Pha 5ml Viusid  + 5ml VTM 
B6 

• Tiêm hoặc cho uống mỗi con 1ml/ lần, ngày 2 lần. 

• Tiêm kháng sinh phòng kế phát:  

• Naflor 40 hoặc Flocol, hoặc Mediflor, mỗi con 0,3 
ml. Sau 2 ngày tiêm nhắc lại . 
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Cách dùng VIUSID KHI CÓ BỆNH 
• Bệnh dịch tả lợn:  

• Trại mới dùng lại vaccine: chỉ cần bổ sung 2 lít sản phẩm 

VIUSID/ 1.000 lít nước cho toàn đàn. 

• Nếu trại chưa dùng vaccine hoặc dùng quá thời hạn 1 tháng, ta 

phải tiêm ngay vaccine dịch tả tươi theo liều gấp đôi.  Kết hợp 

dùng Vigopol chống stress cho đàn, từ ngày thứ 2 bổ sung 2 lít 

Viusid cho 1 lít nước uống cho toàn đàn. 

•Tùy tình hình cụ thể của đàn lợn để ta dùng thuốc hạ sốt, điện 

giải bổ trợ và kháng sinh phòng kế phát hợp lý. 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN LỢN 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN HEO 
Bố trí thí nghiệm:  
- Trại heo GIA PHÁT: 600 nái, ở Củ Chi, Tp.HCM 
- Tổng số nái thí nghiệm là 58 nái đang mang thai 
(theo dõi 58 lứa đẻ), được chia làm 2 lô: VIUSID và 
đối chứng, mỗi lô theo dõi 29 lứa đẻ. Các nái được 
phân lô tương  đối đồng đều về giống, tuổi, lứa đẻ 
và năng suất.  
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- Thời gian theo dõi thí nghiệm: 90 ngày, bắt đầu từ lúc nái mang 
thai được 85 ngày đến cai sữa, tiếp tục theo dõi heo con sau cai 
sữa đến chuyển thịt.  

- Kiểu chuồng nuôi: lạnh. 

- Nhiệt độ: 26-32oC 

- Hệ thống máng ăn: thủ công. 

- Hệ thống uống: núm tự động. 

- Liều VIUSID thí nghiệm: 2 kg VIUSID/ tấn thức ăn. 

- Liệu trình cung cấp VIUSID: bắt đầu cấp cho nái mang thai 85 
ngày tuổi (Khoảng 30 ngày trước khi sinh) đến khi cai sữa. 
Tổng thời gian cấp VIUSID khoảng 57-58 ngày.  

- Lợn con sau sinh cho uống theo liều: 

- Tuần đầu: 0,2ml/con x ngày 3 lần 

- Tuần hai: 0,3ml/con x ngày 2 lần 

- Tuần ba: 0,4ml/con x ngày 1 lần 
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Chỉ tiêu theo dõi 
1. Ngoại hình trên heo con 

2. Năng suất: 

 Số heo con sinh ra/ ổ 

 Tỉ lệ chết thai (tươi và khô) 

  Số heo con sinh ra còn sống/ ổ 

 Số heo con cai sữa/ ổ 

 Trọng lượng heo con cai sữa trung bình 

 Thời gian nái lên giống lại sau cai sữa 

 Tỉ lệ phối không đậu trên nái 

• Tỉ lệ viêm vú, viêm tử cung trên nái 

 Trọng lượng heo chuyển thịt trung bình  

 Hệ số chuyển hóa thức ăn trên heo con đến thời điểm chuyển thịt 

 Tỉ lệ heo con có dấu hiệu bệnh hô hấp 

  Tỉ lệ heo con có dấu hiệu bệnh tiêu hóa 

 Tỉ lệ chết và loại thải 

3. Hiệu giá kháng thể kháng bệnh Dịch tả heo và PRRS trên heo sau cai sữa 

4. Hiệu quả kinh tế 
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Heo con một ngày tuổi 

VIUSID Đối chứng 

KẾT QUẢ: 
1. Đánh giá ngoại hình trên heo con 
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Heo con 14 ngày tuổi 

VIUSID Đối chứng 
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Heo con 20 ngày tuổi 

VIUSID Đối chứng 
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Heo 30 ngày tuổi đã cai sữa 

VIUSID Đối chứng 
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Heo sau cai sữa 45 ngày tuổi 

VIUSID Đối chứng 
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Heo sau cai sữa 54 ngày tuổi  

VIUSID Đối chứng 
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Heo choai chuyển thịt 

VIUSID Đối chứng 
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•KẾT QUẢ: 

Đánh giá cảm quan bên ngoài của trại: 

- Lô VIUSID cho kết quả tốt hơn trên heo con theo mẹ, heo sau 
cai sữa và heo chuyển thịt. 

- Heo con theo mẹ đến chuyển thịt của lô VIUSID có ít lông hơn 
và da bóng hồng hơn. 

- Heo con theo mẹ đến chuyển thịt của lô VIUSID đồng đều 
hơn. 

•2. Năng suất sinh sản và tăng trưởng 

• Kết quả về năng suất sinh sản trên nái và tăng trưởng 
trên heo con của 2 lô VIUSID và đối chứng được thể hiện qua 
bảng tổng hợp sau: 
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Chỉ tiêu đánh giá Lô 

VIUSID Đối chứng 
Số heo con sơ sinh trung bình/ ổ 12,59 ± 2,64 11,93±2,94 

Tỉ lệ thai chết khô và chết tươi (%) 9,3 9,0 

Số heo con sơ sinh còn sống trung bình/ ổ 11,4 ± 2,84 10,9 ± 2,9 

Số heo con cai sữa trung bình/ ổ 10,66 ± 2,76 9,69 ± 2,8 

Trọng lượng trung bình của heo cai sữa (kg) 7,06 ± 0,67 7,02 ± 0,79 

Tuổi cai sữa trung bình (ngày tuổi) 26,21 ± 2,46 26,59 ± 1,97 

Trọng lượng trung bình trên heo  chuyển thịt (kg) 16,0 ± 0,97 15,3 ± 1,63 

FCR tính đến thời gian chuyển thịt 1,60 1,72 

Tỉ lệ chết và loại thải  tính đến thời gian chuyển 

thịt (%)  

 

10,29 

 

12,04 

Sức khỏe trên heo con đến thời gian chuyển thịt: 

   - Tỉ lệ tiêu chảy (%) 

   - Tỉ lệ hô hấp (%) 

   - Bệnh khác (%) 

  

1,72 

0 

0 

  

2,01 

0 

0 

Sức khỏe trên heo nái: 

   - Viêm vú (%) 

   - Viêm tử cung (%) 

   - Vấn đề khác (%) 

  

0 

0 

0 

  

0 

0 

0 

Thời gian phối giống trung bình sau cai sữa (ngày) 6,7 6,7 

Tỉ lệ phối giống lại (%) 0 11,1 
32 



 Nhìn chung, lô VIUSID cho các chỉ tiêu về năng 
suất sinh sản và tăng trưởng tốt hơn lô Đối chứng, đặc 
biệt là lô VIUSID làm tăng trung bình gần 1 heo cai sữa/ 
ổ so với lô Đối chứng, và không có trường hợp phối 
giống lại trên 27 nái sử dụng VIUSID (đã loại 2 nái > 7 
lứa đẻ). 
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KẾT QUẢ 

3. Hiệu giá kháng thể kháng bệnh PRRS và Dịch tả heo trên heo 
sau cai sữa 

 - PRRS: sử dụng bộ kít ELISA “Hercheck* PRRS X3 PRRSV 
Antibody test kit” của IDEXX để xét nghiệm. 

 - Dịch tả heo: sử dụng phương pháp NPLA của CSIRO, Úc. 
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•                        Tỉ lệ kháng thể dương tính với PRRS 
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Đợt xét 
nghiệm (*) 

Số mẫu Tỉ lệ kháng thể dương tính 
(S/P) 

VIUSID Đối chứng 

1 20 70 % 60 % 

2 20 90 % 35 % 

(*) Vì có các đợt cai sữa khác nhau 

 
Ghi chú: vaccine PRRS được chủng cho heo con lúc 21 ngày tuổi và mẫu được 
thu thập vào lúc 50 ngày tuổi 



•            Tỉ lệ kháng thể dương tính với Dịch tả heo 
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Đợt xét 
nghiệm (*) 

Số mẫu Tỉ lệ kháng thể dương tính 
(S/P) 

VIUSID Đối chứng 

1 20 40 % 5 % 

2 20 10 % 10 % 

(*) Vì có các đợt cai sữa khác nhau 

 
Ghi chú: vaccine Dịch tả được chủng cho heo con lúc 35 ngày tuổi và mẫu 
được thu thập vào lúc 50 ngày tuổi 



 Nhìn chung, heo con của lô VIUSID cho tỉ lệ dương tính 

với đáp ứng kháng thể kháng bệnh PRRS và Dịch tả cao hơn lô 
Đối chứng, đặc biệt là mức độ biến động kháng thể S/P kháng 

bệnh PRRS của lô Đối chứng cao hơn lô VIUSID. 
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KẾT QUẢ 
4. Hiệu quả kinh tế 
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Hạng mục VIUSID Đối chứng 
Chi phí VIUSID/ nái/ ổ (đồng) 

(0,5 kg VIUSID/ nái) 
950.000 - 

Tổng thu (đồng) 

   - Bán heo cai sữa/ ổ 

(1.200.000/ heo) 

 

10,66 x 1.200.000  

= 12.792.000 

 

9,69 x 1.200.000 

= 11.628.000 

Lợi nhuận/ ổ đẻ (đồng) 

12.792.000 – 

750.000  

= 12.042.000 

 

11.628.000 

Lợi nhuận chênh lệch giữa 2 lô sau khi 

khấu trừ tiền sử dụng VIUSID/ nái/ ổ 

(đồng) 

12.042.000 – 

11.628.000 

= 414.000 

- 

Hiệu quả kinh tế tính đến thời điểm cai sữa 



Hạng mục VIUSID Đối chứng 
Chi phí VIUSID/ nái/ ổ (đồng) 

(0,5 kg VIUSID/ nái) 
750.000 - 

Tổng chi phí VIUSID cho 29 ổ đẻ (đồng) 750.000 x 29 

= 21,750,000 

Chi phí thức ăn heo con đến chuyển thịt: 

   - Tổng trọng lượng heo chuyển thịt (kg) 

   - Tổng thức ăn sử dụng (kg) 

 

   - Chi phí thức ăn (đồng) 

      (trung bình 14.000 đ/ kg thức ăn)    

 

6.496 

6.496 x 1,6  

= 10.394 

10.394 x 14.000 

= 145.516.000 

 

6.060 

6.060 x 1,72 

= 10.423 

10.423 x 14.000 

= 145.922.000 

Tổng thu từ việc bán heo chuyển thịt (đồng) 

   - Tổng trọng lượng chuyển thịt (kg) 

        (95.000 đ/ kg trọng lượng heo) 

 

6.496 x 95.000 

= 617.120.000 

 

6.060 x 95.000 

= 575.700.000 

Lợi nhuận (đồng) 617.120.000 – 

(21,750.000 

+145.516.000)  

= 449,804.000 

575.700.000 – 

145.922.000 

= 429.778.000 

Lợi nhuận chênh lệch giữa 2 lô sau khi khấu trừ 

tiền sử dụng VIUSID (đồng) 

444.054.000 – 

429.778.000  

= 20,026.000 

Hiệu quả kinh tế tính đến thời điểm chuyển thịt 
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Những tính toán chi phí ở trên chưa bao gồm tiền 
chi phí thức ăn cho 3 heo nái của lô Đối chứng (trong 
27 nái) trong vòng 21 ngày vì phải phối giống lại, và 
tiền 3 liều tinh heo phối giống lại. 

Nhìn chung, bổ sung VIUSID cho nái từ lúc 85 ngày 
mang thai đến cai sữa không những làm tăng đáp 
ứng miễn dịch cho heo con sau chủng ngừa vaccine, 
mà còn đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn.  
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KẾT LUẬN 

Bổ sung VIUSID cho nái từ lúc 84-85 ngày mang thai đến cai sữa 
sẽ mang lại những kết quả sau:  

- Cho năng suất sinh sản và tăng trưởng tốt hơn.  

- Heo con sinh ra có ngoại hình tốt và đẹp hơn. 

- Tăng đáp ứng miễn dịch sau chủng ngừa vaccine. 

- Đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn sau khi khấu trừ tiền sử dụng 
VIUSID. 
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Xử lý bệnh Sốt đỏ ở quảng trị 
• Hộ chăn nuôi 100 lợn nái 

• Bổ sung 4lit Viusid + 1kg Doxychem cho 1 tấn thức ăn cho toàn 
đàn. 

• Đối với heo theo mẹ: 

• Heo con: Dùng 10ml Viusid+ 5ml Flocol 

• 1 tuần tuổi: Bơm trực tiếp vào miệng mỗi con 0,4ml hỗn 
dịch/lần, ngày 3 lần 

• Heo 2 tuần tuổi: Bơm vào miệng mỗi con 0,6ml/ lần, ngày 3 
lần 

• Heo 3 tuần tuổi: Bơm vào miệng mỗi con 1,5ml/ lần, ngày 2 
lần 

• Kỹ thuật của trại báo lại: đàn đã ổn định và giảm thiệt hại. Cứu 
sống được 80% đầu lợn. 
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Xử lý bệnh PED 
• Trại heo 100 heo nái 

• Đang nổ dịch tiêu chảy cấp (PED) 

• Bổ sung 4lit Viusid + 0,5 kg Naticoli 40% cho 1 tấn thức ăn cho toàn 
đàn nái mang thai từ 85ngày đến khi cai sữa. 

• Heo con: Dùng 10ml Viusid+ 5ml Zinaprim 

• 1 tuần tuổi: Bơm trực tiếp vào miệng mỗi con 0,4ml hỗn dịch/lần, 
ngày 3 lần 

• Heo 2 tuần tuổi: Bơm vào miệng mỗi con 0,6ml/ lần, ngày 3 lần 

• Heo 3 tuần tuổi: Bơm vào miệng mỗi con 1,5ml/ lần, ngày 2 lần 

 

• Kỹ thuật của trại báo lại: đàn đã ổn định và giảm thiệt hại. Cứu sống 
được 70% đầu lợn. 
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NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIA CẦM: 
- Liều: 1 ml VIUSID/ 1 lít nước uống. 
- Liệu trình sử dụng: 
+ Dùng úm: liên tục trong 21 ngày đầu (bắt 

đầu từ 1 ngày tuổi). 
+Dùng cho gà đẻ trứng: mỗi tháng 10 ngày. 

Cách dùng VIUSID trên Gia cầm 
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Những trường hợp dịch bệnh xảy ra 
(Newcastle, cúm, IB, Gumboro...), dùng 
VIUSID®VET sẽ giảm tỉ lệ chết rất nhiều và 
giúp gia cầm hồi phục nhanh chóng với  

liều gấp đôi: 2ml/1 lít nước uống, 
dùng liên tục 7-10 ngày. 
Đối với bệnh ghép: Dùng kết hợp với 
kháng sinh và các thuốc hỗ trợ điều 
trị triệu chứng với liều khuyến cáo 
của NSX. 
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Gia cầm đẻ thương phẩm 
Dùng VIUSID liên tục 30 ngày, cho mọi giai đoạn đẻ, liều 1 ml 
VIUSID/ 1 lít nước. Dùng 1 tháng nghỉ 2 tháng. Hoặc có thể dùng 
mỗi tháng 10 ngày 
Tác dụng: Giúp vỏ trứng dày, bền, màu đẹp. 
Khối lượng trứng đạt size 2,0 -2,1kg có thể tăng lên tới 40% 
(Chú ý: trong 5-7 ngày đầu dùng thuốc có thể thấy tiêu chảy nhẹ, 
đây là phản ứng tự nhiên, không được dùng thuốc kháng sinh 
can thiệp) 

Gia cầm giống 

Dùng VIUSID liên tục 10 ngày mỗi tháng 
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I. Bố trí thí nghiệm Hải Dương 

•  Quy mô trại: 20.000 gà (số gà trắng nuôi thịt là 
12.750 con ). Tại  Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải 
Dương. 

• Tổng số gà theo dõi: 6.590 con, trong đó có 3.213 
con của ô thí nghiệm ( chuồng 1) và 3.377 con 
của ô đối chứng ( chuồng 2). Gà nuôi tại 2 ô 
chuồng cùng giống gà Phổ Yên, vào cùng ngày 
28/04/2016. 

• Thời gian theo dõi : 45 ngày, kể từ  khi gà 3 ngày 
tuổi đến xuất bán. 
 



• Kiểu chuồng nuôi: nuôi khép kín. 

• Nhiệt độ: 25-31°C 

• Hệ thống máng ăn: thủ công, gà được cho ăn 2 

lần/ ngày ( đảm bảo lượng thức ăn để gà ăn tự 

do). 

• Hệ thống máng uống: núm uống tự động, gà 

được uống nước tự do 

 

 



• Liều dùng Viusid: 1ml Viusid/ 1 lít nước. 

• Liệu trình cung cấp Viusid: bắt đầu từ khi gà 3 
ngày tuổi ( ngày 01/05/2016) đến khi gà đạt 21 
ngày tuổi. 

• Liều dùng sản phẩm Vigorpol: 1ml Vigorpol/ 1 
lít nước, dùng cho những ngày nắng nóng, thay 
đổi thời tiết. 

• Liều dùng sản phẩm Aminovit: 1 ml/ 4 lít nước 
( hoặc 2 kg cám). Liệu trình dùng từ khi gà đạt 
21 ngày tuổi đến xuất bán ( có thể sử dùng tỉ lệ 
1 ml Aminovit : 1 kg cám vào giai đoạn sau 40 
ngày tuổi). 

 

 



Hình ảnh gà 3  ngày tuổi 

         Thí nghiệm             Đối chứng 



Hình ảnh gà 30 ngày tuổi 
          Thí nghiệm 

 

          Đối chứng 

 



Hình ảnh gà 45 ngày tuổi 
         

 

Thí nghiệm 
 

          Đối chứng 

 



III. Kết quả tổng quan 
Ngày/t

háng 

       Thí nghiệm ( 3.213)        Đối chứng ( 3.377) 

 

Thức ăn 

(g) 

Uống (lít 

nước) 

Chết Cân  

(g) 

Thức ăn 

(g) 

Uống 

(Lít nc) 

Chết Cân (g)  Trộn 

06/05 31.38 280 2 34.13 Men 5 

07/05 39.25 320 1 45.56 4-way 

 

5 

08/05 47.11 240 1 362 43.58 2 358 

09/05 62.83 180, 

Tylodox, 

Amox, 

Brom 

 

1 62.74 Tylodox, 

Amox, 

Brom 

5 

10/05 62.83 160,… 68.54 … 6 Genta-

colis 

11/05 62.87 160,… 2 75.37 … Chuyển 

1.060 

Oxytetra 

12/05 70.73 160, 80 494 60.37 4 464 … 

13/05 

 

70.78 180, 80,.. 2 75.48 Tilmi, 

Gendox 

1 …. 

Tổng  9 28 



III. Kết quả tổng quan 
Ngày/ 

tháng 

       Thí nghiệm( 3213)           Đôí chứng ( 3377) 

Thức 

ăn(g) 

Uống Chết  Cân (g) Thức ăn (g) Uống Chết Cân (g) Trộn 

22/05 125.98 200 121.10 1 

23/05 141.73 200 143.89 2 

24/05 149.74 160, 220 3 1400 163.60 2 1260 

25/05 157.88 160, 230 5 163.70 Thuốc 

bổ 

2 

26/05 157.98 160, 250 2 171.60 4-way, 

Ampi 

2 

27/05 150.22 160, 250 3 163.96 Ampi 3 

28/05 166.08 160, 230 1 1780 164.21 Ampi 5 1640 

29/05 166.14 160, 260 1 172.30 5 

Tổng  15 22 



III. Kết quả tổng quan 

Ngày/ 

tháng 

          Thí nghiệm                Đối chứng 

Thức ăn 

(g) 

Uống Chết Cân (g) Thức ăn (g) Uống Chết Cân (g) 

30/05 166.56 160, 260 8 172.52 4 

31/05 158.98 320, 260 7 181.16 Para C 14 

01/06 167.25 320, 260 6 2.100 166.29 Thuốc bổ 17 2.000 

02/06 175.77 480, 260 10 190.78 Thuốc bổ 12 

03/06 152.54 480, 260 15 175.55 12 

04/06 160.82 480, 250 5 183.94 4-way 7 

05/06 185.66 480, 280 12 2.350 176.39 4-way 8 2.300 

06/06 169.68 640, 330 3 184.74 4-way 5 

Tổng 66 79 



IV. kết quả hiệu giá kháng thể 
 

 

 

 

 

Hiệu giá kháng thể bảo hộ Newcastle ≥ 3log2 ( hoặc 

1/8) 

 

Lô                    Hiệu giá kháng thể HI ( log 2). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 1 4 1 1 

2 2 2 2 1 2 1 



V. Hiệu quả kinh tế 

Tỉ lệ chết (%) Số kg cám/ con Số cân nặng(kg) 

5.166 5.114 

2.888 

7.314 

5.425 

2.822 

Biểu đồ so sánh một số chỉ tiêu giữa 2 lô 

Chuồng 1 

Chuồng 2 



V. Hiệu quả kinh tế 

• Giảm chi phí dùng cám:  

 

 

 

 

          Chỉ tiêu        Thí nghiệm        Đối chứng 

Số cám dùng (kg) 610 bao ×25 = 15250 651 bao × 25= 16275 

Số gà còn sống đến xuất 

(con) 

2982 3000 

Số kg cám/ con 15250 ÷ 2982 = 5,114 16275 ÷ 3000 = 5,425 

Chi phí cám/con ( đồng) 5,114 × 9200 =47.048 5,425 × 9200 = 49.910 



V. Hiệu quả kinh tế 
• Chi phí dùng thuốc, hiệu quả kinh tế 

 

 

 

 

 

• Số tiền lời chênh/ con: 

       52.020 – 50.440 = 1.580 ( đồng) 

 

         Chỉ tiêu           Thí nghiệm          Đối chứng 

Chi phí tổng thuốc ( đồng) 10.900.000 7.126.000 

Chi phí thuốc ( đồng)/ con 10.900.000 ÷ 3213 = 3.392 7.126.000÷ 3.377= 2.110 

Tổng chi phí  thuốc và cám 

( đồng) 

3.392 + 47.048 = 50.440  2.110 + 49.910= 52.020 



V. Hiệu quả kinh tế 

• Số cân nặng gà chênh giữa 2 chuồng/ con : 

      2,888 – 2,822 = 0, 066 ( kg)/ con. 

     → Số tiền chênh về cân nặng/ con: 

      0,066 × 30.000 = 1.980 ( đồng). 

→  Tổng tiền lời chênh/ con: 

 = chênh chi phí thuốc, cám + chênh cân nặng 

       = 1.580 + 1.980 = 3.560 (đồng)/ con. 

        Số tiền lời/ đàn chuồng 1:  

      3.560 × 3213 = 11.438.280 ( đồng) 



V. Hiệu quả kinh tế 

• Những tính toán chi phí ở trên chưa bao gồm 
tiền chi phí thức ăn và thuốc cho 81 con gà 
chết chênh giữa 2 chuồng, và tiết kiệm thời 
gian cho nhân công. 

       Khi sử dụng sản phẩm Viusid trong giai 
đoạn úm, kết hợp với sản phẩm cặp đôi hoàn hảo 
ở giai đoạn sau, không những làm tăng đáp ứng 
miễn dịch cho đàn gà, mà còn mang lại lợi nhuận 
tốt hơn cho người chăn nuôi. 



-THỬ NGHIỆM TRÊN GÀ: 
-Trại gà Củ Chi (thuộc tổng công ty Nông Nghiệp Sài 
Gòn): 160.000 gà Tam Hoàng 

Kết quả được đăng báo tại Hội nghị Thú Y Quốc Tế FAVA-2014 
tại Singapore vào  28-30/11/2014 
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Bố trí thí nghiệm 
Lô thí 

nghiệm 
n Theo qui trình 

thuốc thường 
qui của trại (*) 

Bổ sung VIUSID với liều 1 ml/ 
1 lít nước, liên tục 21 ngày 

đầu tiên 

1 3.000 Có Không 

2 2.800 Có Có 

3 (**) 200 Không Có 

(*)  Qui trình thuốc trong 21 ngày đầu: 
 1-4 ngày tuổi: Vitamin C + Kháng sinh + Điện giải + Antigum 
 5-6 ngày tuổi: thuốc giải độc gan thận 
 10-11 ngày tuổi: men tiêu hóa vi sinh sống 
 17-18 ngày tuổi: thuốc bổ 
 
(**) Vẫn sử dụng qui trình vaccine của trại: 
 4 ngày tuổi : ND-IB 
 15 ngày tuổi : ND-IB, cúm 
 17 ngày tuổi : Gumboro 
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- Thời gian theo dõi: 60 ngày (xuất chuồng). 

- Kiểu chuồng nuôi: lạnh. 

- Nhiệt độ chuồng nuôi: 26-32oC. 

- Hệ thống cho ăn: thủ công. 

- Hệ thống uống: núm tự động. 

- Liều VIUSID thử nghiệm: 1 lít VIUSID/ 1.000 lít 
nước uống. 

- Liệu trình dùng VIUSID: từ 1 - 21 ngày tuổi. 
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KẾT QUẢ 

1200 1250 1300 1350 1400 1450

1

2

3

P lúc 8 tuần Độ đồng đều 

Trọng lượng lúc 8 tuần tuổi 

(g) 

Lô 

1,335 g 

1,300 g 

1,315 g 

96.6 g 

111.6 g 

130.5 g 
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1.86

1.88

1.9

1.92

1.94

1.96

1.98

2

2.02

2.04

1 2 3

2.03 

1.92 

1.99 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) 
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Lô 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 MG 

1 4 7 3 4 2 26 

2 4 6 6 2 2 24,2 

3 3 2 2 1 2 104 

Hiệu giá kháng thể kháng bệnh Dịch tả (Newcastle) 

Lô 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 MG 

1 5 9 6 17,1 

2 1 2 10 5 2 19,7 

3 1 5 1 3 49 

Lúc 34 ngày tuổi 

Lúc 55 ngày tuổi 
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Hiệu giá kháng thể kháng bệnh Cúm (H5) 

Lô 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 MG 

1 2 4 7 7 32 

2 8 6 5 1 32 

3 2 4 2 2 84 

Lô 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 MG 

1 4 6 7 3 22,6 

2 1 6 4 7 2 37 

3 1 2 4 3 60 

Lúc 34 ngày tuổi 

Lúc 55 ngày tuổi 
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 2 3

Lô 

% 

Tỉ lệ chết và loại thải (%) 

3.1 

2.5 

3.5 
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Kết luận 

- VIUSID có hiệu quả trong việc cải thiện năng 
suất tăng trưởng. 

- VIUSID hỗ trợ trong việc tăng đáp ứng miễn 
dịch sau chủng ngừa vaccine phòng bệnh 
Newcastle và Cúm gia cầm. 

- Nếu cải thiện trong khâu quản lý, sẽ giúp cho 
việc làm giảm tỉ lệ chết và loại thải, thì hiệu quả 
của VIUSID sẽ tốt hơn nhiều. 
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KẾT QUẢ TRÊN GÀ ĐẺ TRỨNG 
THƯƠNG PHẨM VÀ GIỐNG 

• 1. Khối lượng trứng tăng: 9,5% 

• 2. Giảm tiêu tốn thức ăn 

• 3. Giảm 1,6% tỷ lệ chết 

• 4. Tăng độ dày vỏ trứng: 9,8% 

• 5. Khối lượng con mới nở: tăng 1% 

• Đặc biệt giúp: 

• - Tăng lượng trứng đạt size(>2,0Kg) lên 40% 

• - Tăng tỷ lệ sống phôi lên 10% 
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Thử nghiệm gà thịt ở Indonesia 
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Thử nghiệm gà đẻ nhiễm bệnh Marek  
ở Bangladesh 
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- Bình Dương, Bình Phước 

- Long An, Tiền Giang 

- Bến Tre 

- Miền Bắc 

 

NHỮNG THỰC NGHIỆM SAU ĐÓ  
TRÊN THỰC ĐỊA Ở CÁC VÙNG  

ĐỊA LÝ KHÁC NHAU 
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Long An, Tiền Giang 

• Các trại gà sử dụng VIUSID từ 1 – 21 ngày tuổi 
ở ĐL Thanh An, Long An rất ít có báo cáo bệnh  

(ĐT: 0917.602.121) 

 Trại 2.000 gà thả vườn 

   + sử dụng VIUSID 1-21 ngày đầu 

   + Đến xuất bán không bệnh. 

   + Trọng lượng xuất: > 1,6 kg/con (Lái mua gà 
đánh giá gà khoảng 1,4 kg) 
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Bình Dương, Bình Phước 
- Trại 2.000 gà thả vườn 
   + Nổ dịch bệnh Gumboro, chết khoảng 10% 
   + Dùng VIUSID 1 ngày: hết chết 
   + Sau ngày thứ 2, gà phục hồi ăn uống bình 

thường.   
Trại 10.000 gà thả vườn 
   + Đàn 3.000 bị bệnh 
   + Mỗi ngày chết 40-60 con liên tục 7 ngày. 
   + Xét nghiệm: bệnh Dịch tả và IB  
   + Dùng vaccine Dịch tả sống: 2 liều/gà và VIUSID: 3 

ngày, hết chết. 
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Long An, Tiền Giang 

- Trại 10.000 gà ri 

   + Dùng VIUSID từ ngày 1-21 

   + Xuất chuồng không bệnh 

   + 28 ngày nuôi xuất bán được gà trống (thông 
thường 38-40 ngày mới xuất). 

   + Gà mái giữ lại nuôi đẻ, đến giờ không bệnh 
và tăng trọng tốt. 
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Long An, Tiền Giang 

- Trại 3.000 gà thả vườn 

   + Xuất bán còn lại khoảng 200 gà dạt 

   + Chuẩn bị cho trăn ăn 

   + Dùng VIUSID 1 tuần, xuất bán được hết. 

Nhiều trại gà ri bị bệnh 

   + Sưng thận, tiêu chảy lỏng, tỉ lệ chết cao khoảng 
40-50%. 

   + Dùng VIUSID 5-6 ngày, giảm chết xuống còn 5- 
10%. 
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Long An, Tiền Giang 

- Trại 10.000 gà ri 

   + Đàn 5.000 gà lớn bị bệnh sưng thận, tiêu 
chảy lỏng, tỉ lệ chết khoảng 40%  dùng 
VIUSID 4 ngày, hết chết. 

   + Đàn 5.000 gà nhỏ không bị bệnh: cho uống 
VIUSID phòng 7 ngày. 

   + Khoảng 2 tuần sau: đàn gà nhỏ bị bệnh sưng 
thận, tiêu chảy lỏng, bắt đầu có chết  Dùng 
VIUSID 2 ngày, hết chết.  
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• Trại có 3.000 gà đang đẻ (40 tuần tuổi) và 
3.000 gà hậu bị (6 tuần tuổi) 

   + Mỗi ngày gà đẻ chết 3-5 con, tỉ lệ đẻ sụt còn 
35%, gà hậu bị chết khoảng 30%. 

   + Gà rù, sốt, tiêu chảy phân trắng xanh. 

   + Xét nghiệm: dương tính với Cúm 

   + Dùng VIUSID 3 ngày: gà đẻ hết chết và 4 ngày 
gà hậu bị hết chết. 

Long An, Tiền Giang 

11/01/17 ECO Import 81 



Bắc Ninh 

- Trại 16,000 gà bố mẹ 

   + Bị IB, ghép Newcastle: Ngày chết 50 con. Tỷ 
lệ trứng còn 35% 

Dùng vaccine  Maclon45 nhỏ liều gấp đôi, sau 
đó cho uống Viusid + Vigopol theo liều (2ml 
Viusid+1ml Vigopol cho 1 lít nước uống) uống 
liên tục trong 5 ngày. 

Ngày đầu: chết 7 con, ngày 2 chết 2 con. 

Trứng đến ngày thứ 10 phục hồi về 68%. 
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Bắc Ninh 

• Trại gà đẻ: 1.500 gà 

• Mỗi ngày chết khoảng 30 – 40 con, liên tục 
trong 4 ngày. 

• Cán bộ kỹ thuật mổ khám chẩn đoán: bệnh 
Marek. 

• Sử dụng VIUSID với liều: 2 ml/ lít nước, tỉ lệ 
chết giảm dần sau 3 ngày sử dụng xuống còn 1 
– 2 gà. 
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Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 
 • Gà đẻ bị Newcastle, trứng rất mỏng. Tỷ lệ chết 

đang là 60/2000 con/ ngày. 

• Đưa Viusid liều 2ml/1 lít nước và cho uống 
vaccine New liều gấp đôi. Sau 3 ngày hết chết. 

• Không có hiện tượng “Trứng cút”, trứng vỏ 
vẫn đẹp và  tỷ lệ đẻ tăng trở lại nhanh, đạt 
mức bình thường sau 10 ngày 
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KHUYẾN CÁO trên GÀ THỊT  
NGẮN NGÀY 

• 1 – 21 ngày tuổi: sử dụng VIUSID 
• Từ ngày thứ 30 đến xuất chuồng sử dụng cặp đôi 

hoàn hảo theo 2 cách: 
 - Dùng liên tục với liều: 1 ml AMINOVIT + 2 ml 

VIGORPOL pha trong 4 - 5 lít nước. 
 - Dùng 3 ngày, nghỉ 4 ngày với liều: 1 ml 

AMINOVIT + 2 ml VIGORPOL pha trong 2 lít nước. 
• Trước xuất chuồng 1 ngày, dùng cặp đôi hoàn hảo 

đến khi xuất bán hết gà.  
• Phun xịt thuốc sát trùng định kz: 1 lần/tuần. 
• Khi dịch bệnh xảy ra: dùng VIUSID liều gấp đôi, xịt 

thuốc sát trùng 1 lần/1-2 ngày. 
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XIN CHÂN THÀNH CÁM 
ƠN! 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC THÚ Y ECO 
ĐC: Số 17 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
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