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Neocolipor (vastasyntyneiden porsaiden 
kolibasilloosirokote (inaktivoitu)) 
Yleiskatsaus, joka koskee Neocoliporia ja sitä, miksi se on saanut 
myyntiluvan EU:ssa. 

Mitä Neocolipor on ja mihin sitä käytetään? 

Neocolipor on eläinrokote, jota käytetään vähentämään vastasyntyneiden porsaiden enterotoksikoosia 
(E.coli-bakteerikantojen aiheuttama bakteeri-infektio). 

Neocolipor sisältää inaktivoituja E. coli-bakteerikantoja, jotka ilmentävät adhesiineja F4ab (K88ab), 
F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) ja F41. 

Miten Neocoliporia käytetään? 

Neocoliporia annetaan emakoille ja ensikoille porsaiden immunisoimiseksi vastasyntyneiden porsaiden 
enterotoksikoosia vastaan. Rokote annetaan injektiona lihakseen, ja se tulee antaa 5–7 viikkoa ennen 
porsimista ja toinen rokote kaksi viikkoa ennen porsimista. Tehosterokote annetaan kaksi viikkoa 
ennen kutakin seuraavaa porsimista. 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkemääräyksestä. 

Neocoliporin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Neocolipor vaikuttaa? 

Neocolipor on rokote. Rokotteet vaikuttavat opettamalla immuunijärjestelmää (elimistön luonnollista 
puolustusjärjestelmää) puolustautumaan sairauksia vastaan. Emakoiden ja ensikoiden rokottaminen 
antaa porsaille ensimmäisinä elinpäivinään passiivisen immuniteetin vastasyntyneiden porsaiden 
enterotoksikoosia vastaan, jota aiheuttavat E.Coli-bakteerin adhesiineja F4, F5, F6 ja F41 sisältävät 
kannat. 
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Mitä hyötyä Neocoliporista on havaittu tutkimuksissa? 

Valmisteen tehon arvioimiseksi on suoritettu useita kokeita sekä laboratoriossa että kentällä. Myös 
turvallisuutta koskevaa tietoa on annettu valmisteen suositeltavasta käytöstä laboratorio-olosuhteissa 
ja kentällä. Valmisteen turvallisuus on osoitettu riittävällä tavalla. 

Vertailevat tulokset rokotetuista ja rokottamattomista eläimistä olivat tilastollisesti merkitseviä, mikä 
osoittaa rokotteen olevan tehokas. Uudelleen rokottamisen osoitettiin olevan tehokasta suositelluin 
väliajoin. 

Mitä riskejä Neocoliporiin liittyy? 

Rokottaminen voi aiheuttaa eläimessä lievää ruumiinlämmön kohoamista (enintään 1,5°C enintään 24 
tunnin aikana). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Neocoliporin haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Neocoliporia koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai pitäjien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet.  

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, ja 
pakkausseloste tai myyntipakkaus on näytettävä lääkärille. 

Mikä on varoaika elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan viimeisestä lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa 
teurastaa ja sen lihaa voi käyttää elintarvikkeeksi.  

Neocoliporin varoaika on nolla vuorokautta (rokote ei sisällä ainesosia, jotka suositusannoksella 
rokotetuissa eläimissä voisivat aiheuttaa riskin kuluttajille). 

Miksi Neocolipor on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Neocoliporin hyöty on sen riskejä suurempi ja suositteli myyntiluvan 
myöntämistä sille EU:ssa. 

Muuta tietoa Neocoliporista 

Neocolipor sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 9. elokuuta 2002.  

Lisätietoa Neocoliporista saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2020. 

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