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Neocolipor (vaccine mod neonatal colibacillose hos 
pattegrise (inaktiveret)) 
Oversigt over Neocolipor, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Neocolipor, og hvad anvendes det til? 

Neocolipor er en veterinær vaccine, som anvendes til at reducere neonatal enterotoxicose (en 
bakterieinfektion forårsaget af stammer af E. coli) hos meget unge pattegrise. 

Neocolipor indeholder inaktiverede stammer af E. coli med adhæsinerne F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), 
F4ad (|K88 ad) F5 (K99), F6 (987P) og F41. 

Hvordan anvendes Neocolipor? 

Neocolipor gives til hungrise (både søer og gylte) for at immunisere deres afkom mod neonatal 
enterotoxicose. Vaccinen gives ved injektion i en muskel og er beregnet til anvendelse 5-7 uger før 
faring (fødsel af et kuld) efterfulgt af endnu en dosis 2 uger før faring. Der gives en boostervaccination 
2 uger før hver efterfølgende faring. 

Lægemidlet fås kun på recept. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Neocolipor, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Neocolipor? 

Neocolipor er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunforsvaret, hvordan det skal beskytte sig 
mod en sygdom. Vaccination af søer og gylter giver afkommet passiv immunitet i løbet af de første 
levedage mod neonatal enterotoxicose forårsaget af stammer af E. coli med adhæsinerne F4, F5, F6 og 
F41. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Neocolipor? 

Der blev gennemført en række laboratorieforsøg og feltforsøg for at vurdere lægemidlets virkning. Der 
blev også forelagt sikkerhedsdata for den anbefalede anvendelse af produktet, både under 
laboratorieforhold og i felten, og produktets sikkerhed blev tilstrækkeligt påvist. 
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Resultaterne viste statistisk signifikante forskelle mellem vaccinerede og ikkevaccinerede dyr og 
påviste således vaccinens virkning. Genvaccination viste sig at være effektiv ved de anbefalede 
intervaller. 

Hvilke risici er der forbundet med Neocolipor? 

Vaccinationen kan forårsage en let forhøjelse af dyrets kropstemperatur (mindre end 1,5 °C i højst 24 
timer). 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Neocolipor fremgår af indlægssedlen. 

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

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Neocolipor, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret.  

Ved utilsigtet selvinjektion bør der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises 
til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum.  

Tilbageholdelsestiden for Neocolipor er nul dage (vaccinen indeholder ikke nogen stoffer, der forventes 
at udgøre en risiko for forbrugere, som spiser kød fra dyr, der er vaccineret med den anbefalede 
dosis). 

Hvorfor er Neocolipor godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Neocolipor opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Neocolipor 

Neocolipor fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 9. august 2002.  

Yderligere information om Neocolipor findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 03-2020. 
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