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Neocolipor (újszülött malac colibacillosis vakcina 
(inaktivált)) 
A Neocolipor-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Neocolipor és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Neocolipor nagyon fiatal malacok neonatalis enterotoxicosisának (E. coli törzsek által okozott 
bakteriális fertőzés) megelőzésére alkalmazott állatgyógyászati vakcina. 

A Neocolipor F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) és F41 adezint 
expresszáló inaktivált E. coli törzseket tartalmaz. 

Hogyan kell alkalmazni a Neocolipor-t? 

A Neocolipor-t nőstény sertéseknek – kocáknak és süldőknek – adják utódaik neonatalis 
enterotoxicosis elleni immunizálására. A vakcinát izomba adott injekcióban alkalmazzák, 5-7 héttel az 
utódok megszületése (ellés) előtt, amelyet az ellés előtt 2 héttel egy második oltás követ. Minden 
további ellés előtt 2 héttel emlékeztető oltást kell beadni. 

A készítmény csak receptre kapható. 

Amennyiben a Neocolipor alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Neocolipor? 

A Neocolipor egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az immunrendszert 
(a szervezet természetes védekező rendszerét), hogyan védekezzen a betegségek ellen. A kocák és 
süldők vakcinázása lehetővé teszi, hogy az utódok életük első napjaiban passzív immunitással 
rendelkezzenek az F4, F5, F6 és F41 adezint hordozó E. coli törzsek által okozott neonatalis 
enterotoxicosis-szal szemben. 
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Milyen előnyei voltak a Neocolipor alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A készítmény hatásosságának értékelésére számos laboratóriumi és terepvizsgálatot végeztek. 
Biztonságossági adatokat is benyújtottak a készítmény laboratóriumi körülmények közötti és terepen 
való javallatával kapcsolatban. A készítmény biztonságosságát kielégítően demonstrálták. 

A benyújtott eredmények statisztikai különbséget mutattak a beoltott és be nem oltott állatok között, 
ami bizonyította a vakcina hatékonyságát. Az ajánlott intervallumok betartása mellett az emlékeztető 
oltás hatásosnak mutatkozott. 

Milyen kockázatokkal jár a Neocolipor alkalmazása? 

A vakcinázás enyhe (kevesebb mint 1,5 °C-os, legfeljebb 24 óráig tartó) hőemelkedést okozhat az 
állatnál. 

A Neocolipor alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás és korlátozás teljes felsorolása 
a betegtájékoztatóban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Neocolipor -ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és a használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket.  

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják.  

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő Neocolipor esetén nulla nap (a vakcina nem tartalmaz olyan 
összetevőket, amelyek az ajánlott adaggal beoltott állatok fogyasztóira nézve kockázatot 
jelenthetnek). 

Miért engedélyezték a Neocolipor forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Neocolipor alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Neocolipor-ral kapcsolatos egyéb információ 

2002. augusztus 9-én a Neocolipor az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott.  

A Neocolipor-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 03-2020. 
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