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Neocolipor (cjepivo protiv neonatalne kolibaciloze prasadi 
(inaktivirano)) 
Pregled informacija o VMP-u Neocolipor i zašto je odobren u EU-u 

Što je Neocolipor i za što se koristi? 

Neocolipor je veterinarsko cjepivo za suzbijanje neonatalne enterotoksikoze (bakterijske infekcije koju 
uzrokuju sojevi bakterije E. coli) u vrlo mlade prasadi. 

Neocolipor sadrži inaktivirane sojeve bakterije E. coli koji izlučuju adhezine F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) i F41. 

Kako se Neocolipor primjenjuje? 

Neocolipor se daje ženkama svinja – i krmačama i nazimicama – radi imunizacije njihova potomstva 
protiv neonatalne enterotoksikoze. Cjepivo se daje injekcijom u mišić i primjenjuje se 5 – 7 tjedana 
prije prasenja, a drugo cijepljenje obavlja se 2 tjedna prije prasenja. Docjepljivanje se provodi dva 
tjedna prije svakog sljedećeg prasenja. 

VMP se izdaje samo na veterinarski recept. 

Za dodatne informacije o primjeni VMP-a Neocolipor pogledajte uputu o VMP-u odnosno obratite se 
veterinaru ili ljekarniku. 

Kako djeluje Neocolipor? 

Neocolipor je cjepivo. Cjepiva djeluju „učeći” imunosni sustav (prirodnu obranu tijela) kako se obraniti 
od bolesti. Cijepljenjem krmača i nazimica omogućuje se da mladunci tijekom prvih dana života razviju 
pasivni imunitet na neonatalnu enterotoksikozu uzrokovanu sojevima bakterije E. coli koji nose 
adhezine F4, F5, F6 i F41. 

Koje su koristi od VMP-a Neocolipor utvrđene u ispitivanjima? 

Provedena su brojna laboratorijska i terenska ispitivanja kako bi se utvrdila djelotvornost VMP-a. 
Izneseni su i podatci o sigurnosti primjene za preporučenu uporabu VMP-a i u laboratorijskim uvjetima 
i na terenu. Uspješno je dokazana sigurnost primjene VMP-a. 
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Izneseni rezultati upućuju na statistički bitnu razliku između cijepljenih i necijepljenih životinja, čime je 
dokazana djelotvornost cjepiva. Utvrđena je učinkovitost docjepljivanja u preporučenim vremenskim 
razmacima. 

Koji su rizici povezani s VMP-om Neocolipor? 

Cijepljenje može prouzročiti blag porast tjelesne temperature životinja (manje od 1,5° C tijekom 
razdoblja od najviše 24 sata). 

Potpuni popis nuspojava i ograničenja povezanih s primjenom VMP-a Neocolipor potražite u uputi o 
VMP-u. 

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje 
veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom? 

U sažetku opisa svojstava i u uputi o VMP-u Neocolipor nalaze se informacije o sigurnosti primjene, 
uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se veterinari te vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju 
pridržavati.  

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, potrebno je odmah potražiti savjet liječnika i pokazati mu uputu 
o VMP-u ili etiketu. 

Koje je razdoblje karencije u životinja koje se koriste za proizvodnju 
hrane? 

Razdoblje karencije je vrijeme koje treba proći od primjene VMP-a do klanja životinje i korištenja mesa 
za prehranu ljudi.  

Karencija za VMP Neocolipor iznosi nula dana (cjepivo ne sadrži nikakve sastojke koji bi mogli 
predstavljati opasnost za osobe koje konzumiraju meso životinja cijepljenih preporučenim dozama). 

Zašto je VMP Neocolipor odobren u EU-u? 

Europska agencija za lijekove zaključila je da koristi od VMP-a Neocolipor nadmašuju s njim povezane 
rizike te se može izdati odobrenje za njegovu primjenu u EU-u. 

Ostale informacije o VMP-u Neocolipor 

Za VMP Neocolipor izdano je odobrenje za stavljanje u promet koje je na snazi u EU-u od 9. kolovoza 
2002.  

Više informacija o VMP-u Neocolipor nalazi se na internetskim stranicama Agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Pregled informacija posljednji je put ažuriran u 3. 2020. 

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