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HƯỚNG DẪN 

Sử dụng vắc xin LSD-Lumpyvac phòng bệnh  

Viêm da nổi cục trên trâu bò 

 

 Từ cuối tháng 10/2020 cho đến nay bệnh Viêm da nổi cục trâu bò (LSD) 

đã xảy ra tại 137 thôn/xóm, 64 xã/thị trấn thuộc 09 huyện trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng với tổng số gia súc mắc bệnh là 908 con trâu bò, trong đó chết và tiêu hủy 

101 con. Do chưa có vác xin để tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia 

súc nên dịch bệnh chưa được khống chế, đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

536/UBND-TH ngày 11/3/2021 về việc chủ trương sử dụng vắc xin phòng bệnh 

Viêm da nổi cục Lumpyvac Thổ Nhĩ Kỳ và kinh phí thực hiện mua, tiêm vắc 

xin. Cơ quan chuyên môn đã tổ chức mua vác xin Lumpyvac cho các địa 

phương để triển khai tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh. 

Để công tác tiêm phòng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đạt hiệu quả 

phòng bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sử dụng vác 

xin Lumpyvac để phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò như sau: 

I. Kỹ thuật bảo quản, sử dụng vác xin: 

1. Bảo quản 

Bảo quản vác xin ở nhiệt độ 20C đến 80C. Tránh ánh sáng chiếu trực tiếp, 

không bảo quản ở chế độ đông lạnh.  

Trong quá trình vận chuyển vác xin phải bảo quản trong thùng xốp có đá 

lạnh hoặc đá khô. 

2. Sử dụng vác xin 

- Vác xin Lumpyvac là vác xin nhược độc dạng đông khô. 

- Trước khi sử dụng đem pha với nước muối sinh lý vô trùng đã được làm 

mát. Sử dụng lọ vác xin đã mở trong vòng 2 giờ. Mỗi lần lấy vác xin đã pha vào 

xi lanh phải lắc đều lại một lần nữa. 

- Cách pha vác xin: Lọ vác xin 25 liều pha với lọ nước pha 50 ml.  

- Sử dụng: 

+  Lắc kỹ vác xin đã pha trước khi tiêm; 

+ Tiêm dưới da 

+ Liều dùng:  2ml/con trâu, bò. 

II. Kỹ thuật tiêm phòng vác xin: 



 
 

1. Chuẩn bị trước khi tiêm 

- Gióng giá cố định gia súc hoặc kẹp mũi, dây cố định gia súc. 

- Vác xin và nước pha vác xin còn hạn sử dụng. 

- Xi lanh, kim tiêm đã được vô trùng. 

- Panh, bông, cồn sát trùng. 

2. Quy trình tiêm phòng: 

a) Đối tượng tiêm phòng: 

- Trâu, bò, bê nghé khỏe mạnh từ 4 tháng tuổi trở lên không mắc bệnh 

Viêm da nổi cục và các bệnh khác. 

- Đối với vùng nguy cơ cao có thể tiêm cho bê, nghé khỏe mạnh từ 2 

tháng tuổi trở lên. 

b) Cách tiêm 

- Cố định gia súc chắc chắn; 

- Lắc kỹ chai vác xin đã pha; hút 2 ml vác xin vào xi lanh;  

- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da – vùng da cổ trâu bò;  

- Sát trùng vị trí tiêm bằng cồn sát trùng, dùng hai ngón tay beo phần da 

cổ con vật lên để đâm kim vào theo chiều từ trên xuống dưới chếch 01 góc 45-

60 độ so với mặt phẳng cổ (Chú ý mũi kim tiêm phải xuyên qua lớp da và không 

đâm vào phần thịt) rồi nhẹ nhàng bơm vác xin vào. 

3. Lưu ý: 

- Không được tiêm đồng thời với vác xin khác;  

- Sau khi tiêm phòng cần theo dõi tình hình sức khỏe, cho gia súc nghỉ 

ngơi không mang đi cày, bừa. Khi gia súc có biểu hiện phản ứng bất thường cần 

báo ngay cho cán bộ thú y để xử lý. 

- Sau khi hoàn thành tiêm phòng cần thu gom tất cả vỏ chai lọ vác xin và 

vác xin dư thừa để xử lý theo quy định. 

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì sau khi tiêm phòng vác xin được 

28-35 ngày gia súc mới có đáp ứng miễn dịch phòng, chống bệnh. Hiện nay do 

dịch bệnh đang lây lan, mầm bệnh lưu hành tại nhiều địa phương, thời gian ủ 

bệnh dài (từ 4-14 ngày); vì vậy có thể không tránh khỏi trường hợp gia súc đã 

được tiêm phòng vắc xin vẫn phát bệnh do đã nhiễm mầm bệnh nhưng chưa có 

biểu hiện lâm sàng hoặc chưa đủ thời gian tạo miễn dịch. 

- Để tránh lãng phí và đảm bảo hiệu quả khi sử dụng vác xin, các địa 

phương cần phải làm tốt công tác tổ chức tiêm phòng: Thống kê số lượng trâu 

bò trong diện tiêm; xây dựng lịch tiêm phòng, thời gian cụ thể cho từng xóm; 

thông báo cho người chăn nuôi chuẩn bị trâu bò để tiêm phòng; chuẩn bị gióng 

giá, cố định trâu bò, đảm bảo cho người đi tiêm phòng thực hiện trong thời gian 



 
 

nhanh nhất, sử dụng hiệu quả số liều vác xin đã pha để tiêm cho đàn gia súc, 

không để lãng phí vác xin. 

- Theo tổng hợp, báo cáo của các địa phương, bệnh Viêm da nổi cục chủ 

yếu xảy ra trên đàn bò, đàn trâu mắc bệnh chiếm tỷ lệ rất thấp (Trong tổng số 

mắc 908 con: có 902 bò, 06 trâu). Trong quá trình thực hiện tiêm phòng các địa 

phương nên xem xét, cân đối số lượng vác xin đã đăng ký, ưu tiên tổ chức tiêm 

phòng vác xin cho toàn bộ đàn bò trước, nếu còn đủ vác xin sẽ tiêm cho đàn trâu 

trong vùng có nguy cơ cao nhất. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, Thành 

phố triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố;  

- GĐ, PGĐ Sở (ông Truân); 

- Lưu: VT, TT&CN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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