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Neocolipor (põrsaste neonataalse kolibatsilloosi vaktsiin 
(inaktiveeritud)) 
Vaktsiini Neocolipor ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Neocolipor ja milleks seda kasutatakse? 

Neocolipor on veterinaarvaktsiin, millega leevendatakse väga noortel põrsastel neonataalset 
enterotoksikoosi (E. coli teatud tüvede põhjustatud bakterinfektsioon). 

Neocolipor sisaldab E. coli inaktiveeritud tüvesid, mis ekspresseerivad adhesiine F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) ja F41. 

Kuidas Neocolipori kasutatakse? 

Neocolipori manustatakse emistele ja nooremistele, et immuniseerida nende järglasi neonataalse 
enterotoksikoosi vastu. Vaktsiini manustatakse intramuskulaarse süstena. See on ette nähtud 
kasutamiseks 5–7 nädalat enne poegimist ja teist korda tuleb vaktsineerida 2 nädalat enne poegimist. 
Kordusvaktsineerimine toimub 2 nädalat enne iga järgmist poegimist. 

Neocolipor on retseptivaktsiin. 

Kui vajate Neocolipori kasutamise kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Neocolipor toimib? 

Neocolipor on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Emiste ja nooremiste vaktsineerimine annab 
järglastele nende esimestel elupäevadel passiivse immuunsuse adhesiine F4, F5, F6 ja F41 kandvate 
E. coli tüvede põhjustatud neonataalse enterotoksikoosi vastu. 

Milles seisneb uuringute põhjal Neocolipori kasulikkus? 

Vaktsiini efektiivsust hinnati mitmes labori- ja väliuuringus. Lisaks esitati ohutusandmed vaktsiini 
soovitatava kasutamise kohta labori- ja välitingimustes. Vaktsiini ohutus tõendati rahuldavalt. 
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Esitatud tulemused tõendasid vaktsineeritud ja vaktsineerimata loomade vahel statistilist olulisust ning 
seega vaktsiini efektiivsust. Tõendati, et kordusvaktsineerimine soovitatud ajavahemike järel on 
efektiivne. 

Mis riskid Neocoliporiga kaasnevad? 

Vaktsineerimine võib veidi tõsta looma kehatemperatuuri (alla 1,5 °C kuni 24 tunniks). 

Neocolipori kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale vaktsiini andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Neocolipori ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed.  

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või 
etiketti. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada.  

Neocolipori keeluaeg on 0 päeva (vaktsiin ei sisalda koostisosi, mis võiksid olla soovitatud annusega 
vaktsineeritud loomade tarbimisel ohtlikud). 

Neocolipori Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Neocolipori kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja 
vaktsiini kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Neocolipori kohta 

Neocolipori müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 9. augustil 2002.  

Lisateave Neocolipori kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor
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