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Neocolipor (naujagimių paršelių (inaktyvuota) vakcina 
nuo kolibacilozės) 
Neocolipor ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Neocolipor ir kam jis naudojamas? 

Neocolipor – tai veterinarinė vakcina, kuri naudojama siekiant sumažinti naujagimių enterotoksikozę 
(bakterinę infekciją, kurią sukelia E. coli padermės) pirmomis paršelių gyvenimo dienomis. 

Neocolipor sudėtyje yra inaktyvuotų E. coli bakterijos padermių, turinčių adhezyvinių agentų F4ab 
(K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) ir F41. 

Kaip naudoti Neocolipor? 

Neocolipor skiriamas kiaulėms – kiaulaitėms ir paršavedėms, siekiant užtikrinti atsivedamų paršelių 
imunitetą naujagimių enterotoksikozei. Vakcina sušvirkščiama į raumenį; ji skirta naudoti likus 5–
7 savaitėms iki paršiavimosi. Antra vakcinos dozė suleidžiama likus 2 savaitėms iki paršiavimosi. 
Revakcinacija atliekama likus 2 savaitėms iki kiekvieno kito paršiavimosi. 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Daugiau informacijos apie Neocolipor naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Neocolipor? 

Neocolipor yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą 
apsisaugoti nuo ligos. Vakcinuojant motinines kiaules (kiaulaites ir paršavedes) atsivestiems 
paršeliams pirmosiomis dienomis po gimimo susidaro pasyvus imunitetas prieš naujagimių 
enterotoksikozę, kurią sukelia E. coli  bakterijų atmainos, turinčios adhesinų F4, F5, F6 ir F41. 

Kokia Neocolipor nauda nustatyta tyrimuose? 

Siekiant įvertinti preparato veiksmingumą, atlikta daug laboratorinių ir praktinių tyrimų. Taip pat 
pateikti laboratorinių ir praktinių tyrimų duomenys apie pagal rekomenduojamą indikaciją naudojamo 
preparato saugumą. Preparato saugumas buvo tinkamai įrodytas. 



 
Neocolipor (naujagimių paršelių (inaktyvuota) vakcina nuo kolibacilozės)   
EMA/448789/2008 Puslapis 2/2 
 

Pateikti rezultatai parodė statistinius skirtumus tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų gyvulių ir taip įrodė 
vakcinos veiksmingumą. Įrodyta, kad rekomenduojamais intervalais atliekama revakcinacija yra 
veiksminga. 

Kokia rizika siejama su Neocolipor naudojimu? 

Po vakcinacijos gali nežymiai pakilti gyvūno kūno temperatūra (mažiau kaip 1,5°C ne ilgiau kaip parą). 

Išsamų visų Neocolipor šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti informaciniame 
lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Neocolipor veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, 
taip pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai.  

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto 
informacinį lapelį ar etiketę. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui.  

Neocolipor išlauka yra nulis dienų (vakcinos sudėtyje nėra jokių sudedamųjų medžiagų, kurios galėtų 
kelti riziką rekomenduojamomis dozėmis vakcinuotų gyvūnų mėsos vartotojams). 

Kodėl Neocolipor buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Neocolipor nauda yra didesnė už jo keliamą riziką ir 
rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Neocolipor 

Visoje ES galiojantis Neocolipor registracijos pažymėjimas suteiktas 2002 m. rugpjūčio 9 d.  

Išsamią informaciją apie Neocolipor rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2020-03. 
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