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Neocolipor (неонаталната колибацилоза при прасенца 
(инактивирана)) 
Преглед на Neocolipor и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Neocolipor и за какво се използва? 

Neocolipor е ветеринарна ваксина, която се използва за намаляване на неонаталната 
колибацилоза (бактериална инфекция, причинена от щамове на E. coli ) при новородени 
прасенца. 

Neocolipor съдържа инактивирани щамове на E. coli , експресиращи адхезините F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) и F41. 

Как се използва Neocolipor? 

Neocolipor се прилага при женски прасета — свине и ремонтни женски животни — за имунизация 
на малките срещу неонатална ентеротоксикоза. Ваксината се прилага чрез инжектиране в мускул 
и е предназначена за употреба 5—7 седмици преди раждането на прасилото (опрасване), като се 
предвижда втора ваксинация 2 седмици преди опрасването. Бустер ваксинация се прилага 2 
седмици преди всяко следващо опрасване. 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. 

За практическа информация относно употребата на Neocolipor прочетете листовката или 
попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Neocolipor? 

Neocolipor е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените 
защитни сили на организма) как да се защитава от дадено заболяване. Ваксинацията на свинете-
майки и ремонтните женски животни позволява на поколението да получи пасивен имунитет през 
първите дни от живота си срещу неонатална ентеротоксикоза, причинена от щамове на E. coli , 
носещи адхезини F4, F5, F6 и F41. 
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Какви ползи от Neocolipor са установени в проучванията? 

Проведени са редица изпитвания в лабораторни и практически условия за оценяване на 
ефикасността на продукта. Представени са също данни за безопасност за препоръчваната 
употреба на продукта, както в лабораторни, така и в практически условия. Безопасността на 
ветеринарномедицинския продукт е доказана в задоволителна степен. 

Представените резултати показват статистическа значимост между ваксинираните и 
неваксинираните животни, което доказва ефикасността на ваксината. Показано е, че повторната 
ваксинация е ефективна при препоръчваните интервали. 

Какви са рисковете, свързани с Neocolipor? 

Ваксинирането може да причини леко повишаване на телесната температура на животното (по-
малко от 1,5°C за максимален период от 24 часа). 

За пълния списък на неблагоприятните реакции при Neocolipor вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Neocolipor, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на 
животни или животновъдите.  

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката за употреба или етикетът на продукта. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след прилагането на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора.  

Карентният срок за Neocolipor е нула дни (ваксината не съдържа съставки, които биха могли да 
представляват риск за потребителите на ваксинираните животни при препоръчваната доза). 

Защо Neocolipor е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите Neocolipor са по-големи от рисковете и 
препоръча Neocolipor да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Neocolipor: 

На 9 август 2002 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Neocolipor, валиден в EС.  

Допълнителна информация за Neocolipor може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2020. 
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