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Neocolipor (vaċċin tal-kolibaċillożi tad-driefeġ neonatali 
(inattivat)) 
Ħarsa ġenerali lejn Neocolipor u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Neocolipor u għal xiex jintuża? 

Neocolipor huwa vaċċin veterinarju użat biex inaqqas l-enterotossikożi neonatali (infezzjoni batterika 
kkawżata minn razez ta’ E. coli) fi driefeġ ta’ età ċkejkna. 

Neocolipor fih razez inattivati ta’ E. Coli li jesprimu l-adeżini F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 
ad) F5 (K99) F6 (987P) u F41. 

Kif jintuża Neocolipor? 

Neocolipor jingħata lil majjali nisa — kemm majjali kif ukoll majjali qabel ir-refgħa — sabiex jitlaqqmu 
l-frieħ tagħhom kontra l-enterotossikożi neonatali. Il-vaċċin jingħata b’injezzjoni f’muskolu u huwa 
maħsub għall-użu 5-7 ġimgħat qabel it-twelid tal-boton (tifrigħ), bit-tieni vaċċinazzjoni wara 
ġimagħtejn qabel it-tifrigħ. Sussegwentement, tingħata vaċċinazzjoni booster ġimagħtejn qabel kull 
tifrigħ. 

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Neocolipor, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-
veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Neocolipor? 

Neocolipor huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi “jgħallmu” lis-sistema immunitarja (id-difiżi naturali tal-
ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Il-vaċċinazzjoni tal-majjali kif ukoll majjali qabel ir-refgħa 
tippermetti lill-ulied jirċievu immunità passiva matul l-ewwel jiem ta’ ħajja kontra l-enterotossikożi 
neonatali kkawżata minn razez ta’ E. coli li jġorru l-adeżini F4, F5, F6 u F41. 
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X’inhuma l-benefiċċji ta’ Neocolipor li ħarġu mill-istudji? 

Twettqu għadd ta’ provi kemm f’laboratorju kif ukoll fuq il-post sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja tal-
prodott. Ġiet ukoll ippreżentata data dwar is-sigurtà għall-użu rakkomandat tal-prodott f’kundizzjonijiet 
kemm ta’ laboratorju kif ukoll ta’ fuq il-post. Is-sigurtà tal-prodott intweriet b’mod sodisfaċenti. 

Ir-riżultati ppreżentati wrew differenza statistikament sinifikanti bejn l-annimali mlaqqma u dawk mhux 
vaċċinati u b’hekk intweriet l-effikaċja tal-vaċċin. Il-vaċċinazzjoni mill-ġdid intweriet li kienet effikaċi fl-
intervalli rakkomandati. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Neocolipor? 

Il-vaċċinazzjoni tista’ tikkawża żieda żgħira fit-temperatura tal-ġisem tal-annimal (inqas minn 1.5 °C 
matul perjodu massimu ta’ 24 siegħa). 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet ta’ Neocolipor, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni dwar is-
sigurtà għal Neocolipor, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti 
fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom.  

F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-
fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. 

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem.  

Il-perjodu ta’ tiżmim għal Neocolipor huwa żero jiem (il-vaċċin ma fihx sustanzi li jistgħu joħolqu riskju 
għall-konsumaturi ta’ annimali mlaqqma bid-doża rakkomandata). 

Għaliex Neocolipor ġie awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Neocolipor huma akbar mir-riskji tiegħu u 
li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Neocolipor 

Neocolipor ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE fid-9 ta' Awwissu 2002.  

Aktar informazzjoni dwar Neocolipor tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’03-2020. 
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