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Neocolipor (vakcína proti kolibacilóze novorozených selat 
(inaktivovaná)) 
Přehled informací o přípravku Neocolipor a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Neocolipor a k čemu se používá? 

Neocolipor je veterinární vakcína, která se používá k omezení novorozenecké enterotoxikózy 
(bakteriální infekce způsobené kmeny bakterie E. coli) u velmi mladých selat. 

Přípravek Neocolipor obsahuje inaktivované kmeny bakterie E. coli, které exprimují adheziny F4ab 
(K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) a F41. 

Jak se přípravek Neocolipor používá? 

Přípravek Neocolipor se podává prasnicím i prasničkám za účelem imunizace jejich mláďat proti 
novorozenecké enterotoxikóze. Vakcína se podává formou injekce do svalu a je určena k použití 5–7 
týdnů před vrhem oprasením (vrhem), přičemž 2 týdny před oprasením se podává druhá injekce. Další 
injekce (v rámci přeočkování) se podává 2 týdny před každým následujícím oprasením. 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 

Více informací o používání přípravku Neocolipor naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Neocolipor působí? 

Přípravek Neocolipor je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný 
systém těla), jak se bránit proti onemocnění. Očkování prasnic a prasniček umožňuje, aby jejich 
mláďata v průběhu prvních dnů života získala pasivní imunitu proti novorozenecké enterotoxikóze 
způsobené kmeny bakterie E. coli s adheziny F4, F5, F6 a F41. 

Jaké přínosy přípravku Neocolipor byly prokázány v průběhu studií? 

S cílem vyhodnotit účinnost přípravku byla provedena řada studií v laboratoři i v terénu. Předloženy 
byly rovněž údaje o bezpečnosti přípravku v rámci jeho doporučeného použití v laboratorních 
podmínkách i v terénu. Bezpečnost přípravku byla uspokojivě prokázána. 
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Z předložených výsledků vyplynuly statisticky významné rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými 
zvířaty, čímž byla prokázána účinnost vakcíny. Rovněž byla prokázána účinnost přeočkování 
v doporučených intervalech. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Neocolipor? 

Očkování může způsobit mírné zvýšení tělesné teploty zvířete (o méně než 1,5°C v průběhu 
maximálně 24 hodin). 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Neocolipor je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Neocolipor byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat.  

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou 
pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu.  

Ochranná lhůta u přípravku Neocolipor je „0 dnů“ („bez ochranných lhůt“), neboť tato vakcína 
neobsahuje žádné složky, které by mohly představovat riziko pro spotřebitele zvířat očkovaných 
doporučenou dávkou. 

Na základě čeho byl přípravek Neocolipor registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Neocolipor převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Neocolipor 

Přípravku Neocolipor bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 9. srpna 
2002.  

Další informace o přípravku Neocolipor jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2020. 
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