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Neocolipor (εμβόλιο κατά της κολιβακίλωσης των 
νεογέννητων χοιριδίων (αδρανοποιημένο)) 
Ανασκόπηση του Neocolipor και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Neocolipor και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Neocolipor είναι κτηνιατρικό εμβόλιο που χρησιμοποιείται για τη μείωση της κολοβακτηριδιακής 
διάρροιας (βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από στελέχη της E. Coli)) στα νεογέννητα χοιρίδια. 

Το Neocolipor περιέχει αδρανοποιημένα στελέχη της E. coli που εκφράζονται από τα αντιγόνα 
προσκόλλησης F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) και F41. 

Πώς χρησιμοποιείται το Neocolipor; 

Το Neocolipor χορηγείται σε θηλυκούς χοίρους, σύες και συΐδες, για την ανοσοποίηση των νεογνών 
κατά της κολοβακτηριδιακής διάρροιας. Το εμβόλιο χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση και προορίζεται για 
χρήση 5-7 εβδομάδες πριν από τη γέννα, με δεύτερο εμβολιασμό 2 εβδομάδες πριν από τη γέννα. 
Αναμνηστικός εμβολιασμός πραγματοποιείται 2 εβδομάδες πριν από κάθε γέννα. 

Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Neocolipor, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Neocolipor; 

Το Neocolipor είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική 
άμυνα του οργανισμού) πώς να αμύνεται ενάντια σε μια νόσο. Ο εμβολιασμός των συών και συΐδων 
επιτρέπει στα χοιρίδια να αποκτήσουν παθητική ανοσία κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής τους κατά της 
κολοβακτηριδιακής διάρροιας των νεογνών, η οποία προκαλείται από στελέχη της E. coli που φέρουν τα 
αντιγόνα προσκόλλησης F4, F5, F6 και F41. 

Ποια είναι τα οφέλη του Neocolipor σύμφωνα με τις μελέτες; 

Πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές τόσο σε εργαστήριο όσο και σε πραγματικές συνθήκες, για να 
εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Υποβλήθηκαν επίσης δεδομένα για την ασφάλεια προς 
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στήριξη της ένδειξης χορήγησης του προϊόντος σε συνθήκες εργαστηρίου και σε πραγματικές συνθήκες. 
Η ασφάλεια του προϊόντος καταδείχθηκε επαρκώς. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν κατέδειξαν τη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 
 
εμβολιασμένων και μη ζώων, η οποία αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Ο 
επανεμβολιασμός αποδείχθηκε αποτελεσματικός κατά τα συνιστώμενα χρονικά διαστήματα. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Neocolipor; 

Ο εμβολιασμός ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος του ζώου 
 
(μικρότερη από 1,5°C σε μέγιστο χρονικό διάστημα 24 ωρών). 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών και περιορισμών που έχουν αναφερθεί με το 
Neocolipor, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Neocolipor 
συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις κατάλληλες προφυλάξεις που 
πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους κατόχους ή εκτροφείς 
ζώων.  

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό το 
φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως 
τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  

Η περίοδος αναμονής για το Neocolipor είναι μηδέν ημέρες (το εμβόλιο δεν περιέχει συστατικά που 
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές από τα ζώα που εμβολιάζονται με τη συνιστώμενη 
 
δόση.) 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Neocolipor στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Neocolipor υπερτερούν των 
διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω φαρμάκου 
στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Neocolipor 

Το Neocolipor έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 9 Αυγούστου 2002.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Neocolipor διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 03-2020. 
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