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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Porcilis ColiClos 
očkovacia látka proti baktériám E. Coli a C. perfringens  

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor 

pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, 

a tak dospel k odporúčaniam, ako používať očkovaciu látku. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho 

zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami 

výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je očkovacia látka Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos je očkovacia látka, ktorá je dostupná vo forme injekčnej suspenzie. Obsahuje časti 

baktérie Escherichia coli (E. coli) nazývané fimbriové adhezíny F4ab, F4ac, F5 a F6 a toxoid LT 

(oslabený toxín), ako aj toxoid baktérie Clostridium perfringens (C. perfringens) typu C. 

Na čo sa očkovacia látka Porcilis ColiClos používa? 

Očkovacia látka Porcilis ColiClos sa podáva prasniciam (samiciam ošípaných, ktoré už porodili prasiatka) 

alebo prasničkám (samiciam ošípaných, ktoré zatiaľ ešte neporodili prasiatka) s cieľom poskytnúť 

ochranu ich mláďatám pred infekciami spôsobenými kmeňmi baktérie E. coli, ktoré vytvárajú 

komponenty F4ab, F4ac, F5 alebo F6 a baktérie C. perfringens typu C. Očkovacia látka sa používa 

na zníženie mortality a klinických príznakov infekcií spôsobených týmito baktériami počas prvých dní 

života prasiatok.  

Očkovacia látka Porcilis ColiClos sa podáva injekčne do svalu na krku v oblasti za uchom. Prvá injekcia 

sa podáva prasniciam alebo prasničkám šesť alebo osem týždňov pred očakávaným dátumom 

oprasenia (pôrodom prasiatok) a druhá injekcia sa podáva o štyri týždne neskôr. Prasnice, ktoré boli 

v minulosti zaočkované podľa tejto schémy, je potrebné preočkovať iba jednou dávkou dva až štyri 

týždne pred očakávaným dátumom oprasenia. 



Akým spôsobom očkovacia látka Porcilis ColiClos účinkuje? 

Porcilis ColiClos je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že učia imunitný systém (prirodzenú 

obranu tela), ako sa má sám brániť pred chorobou. Očkovacia látka Porcilis ColiClos obsahuje časti 

baktérií E. coli a C. perfringens, ktoré boli inaktivované, aby nemohli vyvolať ochorenie. Keď sa 

očkovacia látka Porcilis ColiClos podá prasniciam alebo prasničkám, imunitný systém ošípaných 

rozpozná inaktivované baktérie ako cudzie a vytvára proti nim protilátky. Tieto protilátky sa prenášajú 

z matky na prasiatka cez kolostrum (prvé mlieko) a pomáhajú prasiatkam brániť sa pred infekciami E. 

coli alebo C. perfringens, ak im budú po narodení vystavené.  

Očkovacia látka Porcilis ColiClos obsahuje adjuvans na zvýšenie imunitnej odpovede. 

Akým spôsobom bola očkovacia látka Porcilis ColiClos skúmaná? 

Spoločnosť predložila údaje o účinnosti očkovacej látky proti obidvom baktériám zo štúdií vykonaných 

v laboratóriách a v teréne. Na preukázanie ochrany proti infekcii spôsobenej baktériou E.coli boli tiež 

predložené štúdie o očkovacej látke Porcilis Porcoli Diluvac Forte, ktorá je v EÚ povolená a obsahuje 

rovnaké komponenty baktérie E. coli ako očkovacia látka Porcilis ColiClos.  

Aký prínos preukázala očkovacia látka Porcilis ColiClos v týchto štúdiách? 

Preukázalo sa, že očkovacia látka Porcilis ColiClos znižuje mortalitu a klinické príznaky infekcií 

spôsobených baktériami E. coli alebo C. perfringens, ako sú napr. hnačka u novonarodených prasiatok 

a nekrotická enterotoxémia (závažná infekcia čriev). Môže takisto znížiť používanie antimikrobiálnych 

prípravkov v chovoch ošípaných. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Porcilis ColiClos?  

V deň podania očkovacej látky sa môže objaviť zvýšenie telesnej teploty až o 2°C a môže sa vyskytnúť 

aj zníženie aktivity a nechutenstvo. V mieste podania injekcie možno niekedy pozorovať bolestivý 

a tvrdý opuch v priemere až do 10 cm, ktorý môže pretrvávať až 25 dní. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu 
látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať 

písomnú informáciu pre používateľov alebo obal. 

Aká je ochranná lehota? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní očkovacej látky pred tým, ako možno zviera 

zabiť a jeho mäso použiť na ľudskú spotrebu alebo možno použiť vajíčka alebo mlieko na ľudskú 

spotrebu. Pokiaľ ide o mäso ošípaných, ochranná lehota pre očkovaciu látku Porcilis ColiClos je nula dní. 

Prečo bola očkovacia látka Porcilis ColiClos povolená?  

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínosy očkovacej látky Porcilis 

ColiClos sú väčšie ako riziká a odporučil udeliť povolenie na jej uvedenie na trh. Pomer prínosu a rizika 

sa nachádza v časti venovanej vedeckej rozprave v tejto správe EPAR. 
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Ďalšie informácie o očkovacej látke Porcilis ColiClos 

Dňa 14/06/2012 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie očkovacej látky Porcilis ColiClos 

na trh platné v celej Európskej únii. Informácie o predpisovaní tejto očkovacej látky sú uvedené 

na štítku alebo na vonkajšom obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 14/06/2012. 


