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Neocolipor (kolibacilozes vakcīna jaundzimušiem sivēniem 
(inaktivēta)) 
Neocolipor pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Neocolipor un kāpēc tās lieto? 

Neocolipor ir veterinārā vakcīna, ko lieto ļoti jauniem sivēniem, lai samazinātu jaundzimušo 
enterotoksikozi (bakteriālu infekciju, ko izraisa E. coli celmi). 

Neocolipor satur inaktivētus E. coli celmus, kas ekspresē adhezīnus F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad 
(|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) un F41. 

Kā lieto Neocolipor? 

Neocolipor ievada sivēnmātēm un jauncūkām, lai imunizētu to pēcnācējus pret jaundzimušo 
enterotoksikozi. Vakcīnu ievada ar injekciju muskulī, un to ir paredzēts pielietot piecas līdz septiņas 
nedēļas pirms mazuļu dzimšanas (atnešanās), otrreiz vakcinējot divas nedēļas pirms atnešanās. 
Revakcinācija tiek veikta divas nedēļas pirms katras nākošās atnešanās. 

Neocolipor var iegādāties tikai pret recepti. 

Papildu informāciju par Neocolipor lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Neocolipor darbojas? 

Neocolipor ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “mācot” imūnsistēmai (organisma dabīgajiem 
aizsargspēkiem), kā pasargāt sevi no slimības. Sivēnmāšu un jauncūku vakcinācija ļauj pēcnācējiem 
pirmajās dzīves dienās saņemt pasīvo imunitāti pret jaundzimušo enterotoksikozi, ko izraisa E. coli  
celmi, kas satur adhezīnus F4, F5, F6 un F41. 

Kādi Neocolipor ieguvumi atklāti pētījumos? 

Lai izvērtētu zāļu efektivitāti, tika veikti vairāki pētījumi gan laboratorijas, gan lauka apstākļos. Tika 
iesniegti arī dati par drošumu ieteicamajai šo zāļu lietošanai gan laboratorijas apstākļos, gan lauka 
apstākļos. Šo zāļu drošums tika pietiekami pierādīts. 



 
Neocolipor (kolibacilozes vakcīna jaundzimušiem sivēniem (inaktivēta))   
EMA/448790/2008 2. lpp. no 2 
 

Iesniegtie rezultāti uzrādīja statistisku nozīmību starp vakcinētajām un nevakcinētajām sivēnmātēm, 
tādējādi pierādot vakcīnas iedarbīgumu. Revakcinācija, ievērojot ieteiktos intervālus, bija iedarbīga. 

Kāds risks pastāv, lietojot Neocolipor? 

Vakcinācija var nedaudz paaugstināt dzīvnieka ķermeņa temperatūru (mazāk par 1,5°C ne ilgāk kā 
24 stundu laikā). 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Neocolipor, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Neocoliporlietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem.  

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā.  

Neocolipor ierobežojumu periods ir nulle dienas (vakcīna nesatur sastāvdaļas, kas varētu apdraudēt 
cilvēkus, kuri uzturā lieto ar ieteicamo devu vakcinēto dzīvnieku gaļu). 

Kāpēc Neocolipor tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Neocolipor, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Neocolipor 

Neocolipor 2002. gada 9. augustā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.  

Sīkāka informācija par Neocolipor ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada martā. 
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