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Neocolipor (szczepionka przeciwko kolibakteriozie dla 
nowo narodzonych prosiąt [inaktywowana]) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Neocolipor i uzasadnienie udzielenia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Neocolipor i w jakim celu się ją stosuje? 

Neocolipor to szczepionka weterynaryjna stosowana do ograniczenia zapadalności bardzo młodych 
prosiąt na enterotoksemię (zakażenie bakteryjne wywoływane przez szczepy E. coli). 

Neocolipor zawiera inaktywowane szczepy E. coli posiadające właściwości ekspresji adhezyn F4ab 
(K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad), F5 (K99), F6 (987P) i F41. 

Jak stosować szczepionkę Neocolipor? 

Neocolipor podaje się samicom świń – zarówno maciorom, jak i loszkom – w celu uodpornienia ich 
potomstwa na enterotoksemię nowo narodzonych prosiąt. Szczepionka jest podawana we 
wstrzyknięciu domięśniowym. Należy ją zastosować 5–7 tygodni przed porodem miotu (oproszeniem). 
Drugie szczepienie wykonuje się 2 tygodnie przed oproszeniem. Szczepienie przypominające podaje się 
2 tygodnie przed każdym kolejnym oproszeniem. 

Lek wydawany z przepisu lekarza. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Neocolipor, należy zapoznać się z 
ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Neocolipor? 

Neocolipor jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego 
(naturalnego systemu obronnego organizmu) sposobu obrony przed chorobą zakaźną. Szczepienie 
macior i loszek pozwala ich potomstwu uzyskać w ciągu pierwszych dni życia odporność bierną na 
enterotoksemię nowo narodzonych prosiąt, wywoływaną przez szczepy E. coli zawierające adhezyny 
F4, F5, F6 i F41. 
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Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Neocolipor zaobserwowano w 
badaniach? 

W celu oceny skuteczności produktu przeprowadzono liczne badania, zarówno laboratoryjne, jak i 
terenowe. Na poparcie zaleceń dotyczących jego stosowania przedstawiono także dane o 
bezpieczeństwie stosowania, uzyskane w warunkach laboratoryjnych i w badaniach terenowych. W 
zadowalający sposób wykazano bezpieczeństwo stosowania produktu. 

Przedstawione wyniki wykazały występowanie istotnych statystycznie różnic między osobnikami 
zaszczepionymi a niezaszczepionymi, a więc potwierdziły skuteczność szczepionki. Wykazano 
skuteczność kolejnych szczepień przy zachowaniu między nimi zalecanych odstępów. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Neocolipor? 

Szczepienie może powodować niewielki wzrost temperatury ciała zwierzęcia (o mniej niż 1,5°C w ciągu 
maksymalnie 24 godzin). 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem szczepionki 
Neocolipor znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje szczepionkę lub ma 
kontakt ze zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących szczepionki Neocolipor 
zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu medycznego 
oraz właścicieli lub hodowców zwierząt.  

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi.  

W przypadku szczepionki Neocolipor okres karencji wynosi zero dni (szczepionka nie zawiera 
składników czynnych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla konsumentów zwierząt zaszczepionych 
zalecaną dawką). 

Na jakiej podstawie szczepionka Neocolipor jest dopuszczona do obrotu w 
UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania szczepionki Neocolipor przewyższają 
ryzyko i że może być ona dopuszczona do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące szczepionki Neocolipor 

W dniu 9 sierpnia 2002 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Neocolipor, 
ważne w całej Unii Europejskiej.  

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Neocolipor znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Data ostatniej aktualizacji: 03.2020. 
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