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Neocolipor [vaccin (inactivat) împotriva colibacilozei la 
purcei nou-născuți ] 
Prezentare generală a Neocolipor și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Neocolipor și pentru ce se utilizează? 

Neocolipor este un vaccin de uz veterinar utilizat pentru reducerea enterotoxicozei neonatale (o infecție 
bacteriană cauzată de tulpini de E. coli) la purcei foarte tineri. 

Neocolipor conține tulpini inactivate de E. coli care exprimă adezinele F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), 
F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) și F41. 

Cum se utilizează Neocolipor? 

Neocolipor se administrează la scroafe și scrofițe pentru imunizarea puilor lor împotriva enterotoxicozei 
neonatale. Vaccinul se administrează prin injecție în mușchi și este destinat utilizării cu 5-7 săptămâni 
înainte de nașterea puilor (fătare), cu o a doua vaccinare administrată cu 2 săptămâni înainte de 
fătare. Cu 2 săptămâni înainte de fiecare fătare ulterioară se administrează o vaccinare de rapel. 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Neocolipor, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Neocolipor? 

Neocolipor este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (mecanismul natural de 
apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Prin vaccinarea scroafelor și scrofițelor, 
puii dobândesc, în primele zile de viață, imunitate pasivă împotriva enterotoxicozei neonatale cauzate 
de tulpinile de E. coli care transportă adezinele F4, F5, F6 și F41. 

Ce beneficii a prezentat Neocolipor pe parcursul studiilor? 

Au fost efectuate o serie de studii atât în laborator, cât și pe teren pentru a se evalua eficacitatea 
produsului. De asemenea, s-au prezentat date privind siguranța pentru utilizarea recomandată a 
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produsului atât în condiții de laborator, cât și pe teren. Siguranța produsului a fost demonstrată în mod 
satisfăcător. 

Rezultatele prezentate au arătat semnificație statistică între animalele vaccinate și cele nevaccinate, 
demonstrând astfel eficacitatea vaccinului. Revaccinarea s-a dovedit eficace la intervalele 
recomandate. 

Care sunt riscurile asociate cu Neocolipor? 

Vaccinarea poate cauza o ușoară creștere a temperaturii corporale a animalului (mai puțin de 1,5 °C, 
timp de maximum 24 de ore). 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Neocolipor, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Neocolipor au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul 
medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale.  

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul 
produsului sau eticheta. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman.  

Perioada de așteptare pentru Neocolipor este de „zero” zile (vaccinul nu conține ingrediente care ar 
putea prezenta un risc pentru consumatorii de animale vaccinate în doza recomandată). 

De ce este Neocolipor autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Neocolipor sunt mai mari decât 
riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Neocolipor 

Neocolipor a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 9 august 2002.  

Mai multe informații despre Neocolipor se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 03-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor
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