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Povzetek EPAR za javnost 

Porcilis ColiClos 
cepivo proti bakterijama E. Coli in C. perfringens 

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je 

pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo 

dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede pogojev uporabe zdravila. 

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o 

zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij 

o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR). 

Kaj je zdravilo Porcilis ColiClos? 

Zdravilo Porcilis ColiClos je cepivo, ki je na voljo v obliki suspenzije za injiciranje. Vsebuje dele 

bakterije Escherichia coli (E. coli), imenovane fimbrijski adhezini F4ab, F4ac, F5 in F6 ter toksoid LT 

(oslabljeni toksin) in toksoid bakterije Clostridium perfringens (C. perfringens) tipa C. 

Za kaj se zdravilo Porcilis ColiClos uporablja? 

Zdravilo Porcilis ColiClos se uporablja za svinje (samice, ki so že imele pujske) ali mladice (samice, ki 

še niso imele pujskov), da se njihove mladiče zaščiti pred okužbami, ki jih povzročajo sevi bakterije 

E.coli, ki izločajo komponente F4ab, F4ac, F5 ali F6, in bakterije C. perfringens tipa C. Cepivo se 

uporablja za zmanjšanje smrtnosti in kliničnih znakov okužb s temi bakterijami v prvih dneh po 

rojstvu. 

Cepivo Porcilis ColiClos se injicira v mišico na vratu v predelu za ušesom. Prva injekcija se svinjam in 

mladicam daje šest ali osem tednov pred pričakovano prasitvijo (kotitvijo), druga pa štiri tedne po 

prvem. Svinje, ki so bile cepljene po tej shemi, je treba ponovno z enkratnim odmerkom cepiti dva do 

štiri tedne pred pričakovano prasitvijo. 

Kako zdravilo Porcilis ColiClos deluje? 

Zdravilo Porcilis ColiClos je cepivo. Ta delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem 

telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Cepivo Porcilis ColiClos vsebuje dele bakterij E. coli 
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in C. perfringens, ki sta bili inaktivirani, tako da ne moreta povzročiti bolezni. Ko svinje in mladice 

prejmejo cepivo Porcilis ColiClos, njihov imunski sistem prepozna inaktivirane bakterije kot „tujke“ in 

proti njim razvije protitelesa. Protitelesa se prenesejo prek kolostruma (prvega mleka) iz mame na 

pujske in jim pomagajo, da se spopadejo z okužbo z bakterijo E. coli ali C. perfringens, če so ji 

izpostavljeni po rojstvu.  

Zdravilo Porcilis ColiClos vsebuje adjuvans za povečanje imunskega odziva. 

Kako je bilo zdravilo Porcilis ColiClos raziskano? 

Družba je predstavila podatke o učinkovitosti cepiva proti obema bakterijama iz laboratorijskih in 

terenskih študij. Za dokaz zaščite proti okužbi z bakterijo E.coli so bile predstavljene tudi študije 

zdravila Porcilis Porcoli Diluvac Forte, tj. cepiva, ki je odobreno v EU in ima enake komponente 

bakterije E.coli, kot so prisotne v zdravilu Porcilis ColiClos.  

Kakšne koristi je zdravilo Porcilis ColiClos izkazalo med študijami? 

Dokazano je bilo, da zdravilo Porcilis ColiClos zmanjšuje smrtnost in klinične znake okužb z bakterijami 

E. coli ali C. perfringens, kot sta neonatalna driska pri pujskih in nekrotična enterotoksemija (huda 

okužba črevesja). Prav tako lahko zmanjša uporabo protimikrobnih sredstev pri rejo prašičev. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Porcilis ColiClos?  

Na dan cepljenja je mogoče opaziti povišanje telesne temperature do 2°C. Prav tako se pogosto pojavi 

zmanjšana dejavnost in izguba teka. Včasih se na mestu injiciranje pojavi boleča in trda oteklina v 

premeru 10 cm, ki lahko traja do 25 dni. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V primeru nenamernega samoinjiciranja takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 

navodilo za uporabo ali nalepko. 

Kako dolgo traja obdobje karence? 

Obdobje karence je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje, meso, jajca 

ali mleko pa uporabijo za prehrano ljudi. Obdobje karence za zdravilo Porcilis ColiClos za prašičje meso 

je nič dni. 

Zakaj je bilo zdravilo Porcilis ColiClos odobreno?  

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Porcilis 

ColiClos večje od tveganj, in priporočil, da se zanj odobri dovoljenja za promet. Za razmerje med 

koristmi in tveganji glejte modul o znanstveni razpravi tega evropskega javnega poročila o oceni 

zdravila (EPAR). 

Druge informacije o zdravilu Porcilis ColiClos: 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Porcilis ColiClos, veljavno po vsej Evropski uniji, 

odobrila dne 14/06/2012. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki/zunanji 

ovojnini. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 14/06/2012. 


