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EPAR sammendrag for offentligheden 

Porcilis ColiClos 
E. Coli og C. perfringens vaccine 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet 

er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den forelagte 

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor. 

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere 

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker 

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige 

drøftelse (også en del af denne EPAR). 

Hvad er Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos er en vaccine, der fås som en suspension til injektion. Den indeholder dele af 

Escherichia coli- (E. coli) bakterien kaldet fimbrial adhesins F4ab, F4ac, F5 og F6 og LT toksoid 

(svækket toksin) i tillæg til toksoid af Clostridium perfringens (C. perfringens) bakterie type C. 

Hvad anvendes Porcilis ColiClos til? 

Porcilis ColiClos gives til søer (hunsvin, som allerede har født pattegrise) eller gylte (hunsvin, som 

endnu ikke har født pattegrise) for at give deres afkom beskyttelse mod infektioner forårsaget af E. 

Coli-stammer, som aktiverer komponenterne F4ab, F4ac, F5 eller F6, og af C. perfringens type C. 

Vaccinen anvendes til at reducere antallet af dødsfald og kliniske symptomer på infektioner forårsaget 

af disse bakterier i de første levedage. 

Porcilis ColiClos gives som en injektion i en muskel i nakkeregionen bag øret. Den første injektion gives 

til søer eller gylte seks eller otte uger inden den forventede faringsdato, og den anden injektion gives 

fire uger efter. Søer, som tidligere er blevet vaccineret i overensstemmelse med dette system, har kun 

behov for en enkelt revaccination to til fire uger inden den forventede faringsdato. 



Hvordan virker Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos er en vaccine. Vacciner virker ved at ‘lære’ immunsystemet (kroppens naturlige 

forsvar), hvordan det skal beskytte sig mod en sygdom. Porcilis ColiClos indeholder dele af bakterierne 

E. coli og C. Perfringens, som er blevet inaktiveret, så de ikke er sygdomsfremkaldende. Når Porcilis 

ColiClos gives til søer eller gylte, genkender svinets immunsystem de inaktiverede bakterier som 

‘fremmede’ og danner antistoffer mod dem. Disse antistoffer overføres fra moderdyret til pattegrisene 

via råmælken (colostrum), og de hjælper pattegrisene med at bekæmpe E. coli- eller C. perfringens-

infektion, hvis de udsættes herfor efter fødslen.  

Porcilis ColiClos indeholder et adjuvans til at forstærke immunresponsen. 

Hvordan blev Porcilis ColiClos undersøgt? 

Virksomheden har fremlagt data fra såvel laboratorie- som feltundersøgelser af vaccinens effektivitet 

mod de to bakterier. For at påvise beskyttelse mod E.coli-infektion blev der også fremlagt resultater af 

undersøgelser med Porcilis Porcoli Diluvac Forte, en vaccine, som er godkendt i EU med de samme E. 

coli-komponenter som Porcilis ColiClos.  

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Porcilis ColiClos? 

Det er blevet påvist, at Porcilis ColiClos reducerer antallet af dødfald og kliniske symptomer på E. Coli- 

eller C. Perfringens-infektioner såsom neonatal diarre hos pattegrise og nekrotisk enterotoksæmi (en 

svær tarminfektion). Det mindsker muligvis også anvendelsen af antimikrobielle stoffer i 

svineproducerende brug. 

Hvilken risiko er der forbundet med Porcilis ColiClos?  

Der kan ses en stigning i kropstemperaturen på op til 2°C på vaccinationsdagen. Der forekommer ofte 

nedsat aktivitet og appetitløshed på vaccinationsdagen. Der kan også iagttages en smertefuld og hård 

hævelse på 10 cm i diameter på injektionsstedet i op til 25 dage. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

I tilfælde af utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten 

skal vises til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter injektion af lægemidlet, før dyret kan slagtes, og 

kødet kan anvendes til menneskeligt konsum eller æg eller mælk kan anvendes til menneskeligt 

konsum. Tilsbageholdelsestiden for Porcilis ColiClos er nul dage for svinekød 

Hvorfor blev Porcilis ColiClos godkendt?  

Udvalget for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Porcilis ColiClos opvejer 

risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Porcilis ColiClos. Benefit/risk-

forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR. 
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Andre oplysninger om Porcilis Porcoli 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Porcilis ColiClos den 14/06/2012. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette 

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 14/06/2012. 


