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Neocolipor (vakcína proti neonatálnej kolibacilóze 
prasiatok, inaktivovaná) 
Prehľad o očkovacej látke Neocolipor a prečo bola povolená v EÚ 

Čo je očkovacia látka Neocolipor a na čo sa používa? 

Veterinárna očkovacia látka Neocolipor sa používa na zníženie počtu neonatálnych enterotoxikóz 
(bakteriálnych infekcií zapríčinených kmeňom E. coli) u ciciakov v prvých dňoch života. 

Neocolipor obsahuje inaktivované kmene E. coli tvoriace adhezíny F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad 
(|K88 ad), F5 (K99), F6 (987P) a F41. 

Ako sa očkovacia látka Neocolipor používa? 

Neocolipor sa podáva samiciam ošípaných (prasniciam a mladým prasničkám) na imunizáciu 
potomstva proti neonatálnej enterotoxikóze. Očkovacia látka sa podáva injekčne priamo do svalu a má 
sa použiť 5 až 7 týždňov pred pôrodom, pričom druhé očkovanie má byť 2 týždne pred pôrodom. 
Posilňovacie očkovanie sa podáva 2 týždne pred každým nasledujúcim pôrodom. 

Výdaj očkovacej látky je viazaný na lekársky predpis. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky Neocolipor, prečítajte si písomnú 
informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom očkovacia látka Neocolipor účinkuje? 

Neocolipor je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém (prirodzenú 
obranu tela), ako sa má brániť pred chorobou. Očkovaním prasníc a mladých prasničiek sa dosiahne 
pasívna imunizácia prasiatok počas prvých dní života proti neonatálnej enterotoxikóze spôsobenej 
kmeňmi E. coli tvoriacimi adhezíny F4, F5, F6 a F41. 

Aké prínosy očkovacej látky Neocolipor boli preukázané v štúdiách? 

Na stanovenie bezpečnosti očkovacej látky sa uskutočnilo niekoľko laboratórnych a terénnych skúšok. 
Boli predložené údaje o bezpečnosti očkovacej látky pri odporúčanom použití v laboratórnych i 
terénnych podmienkach. Bezpečnosť očkovacej látky bola dostatočne preukázaná. 
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Predložené výsledky preukázali štatistickú významnosť pri porovnaní očkovaných a neočkovaných 
jedincov, čím sa preukázala účinnosť očkovacej látky. Potvrdila sa účinnosť preočkovania v 
odporúčaných intervaloch. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Neocolipor? 

Očkovanie môže viesť k miernemu zvýšeniu telesnej teploty zvieraťa (menej ako 1,5°C počas 
maximálne 24 hodín). 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení pozorovaných pri používaní očkovacej látky 
Neocolipor sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti očkovacej látky Neocolipor vrátane príslušných opatrení, ktoré majú 
zdravotnícki pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať.  

V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať lekárovi písomnú 
informáciu alebo štítok. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu.  

Ochranná lehota pre liek Neocolipor je nula dní (očkovacia látka neobsahuje žiadne zložky, ktoré by 
mohli predstavovať riziko pre spotrebiteľov zvierat, ktoré boli zaočkované odporúčanou dávkou). 

Prečo bola očkovacia látka Neocolipor povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky Neocolipor sú väčšie ako riziká 
spojené s jej používaním a že očkovacia látka môže byť povolená na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Neocolipor 

Dňa 9. augusta 2002 očkovacia látka Neocolipor získala povolenie na uvedenie na trh platné v celej 
Európskej únii.  

Ďalšie informácie o očkovacej látke Neocolipor sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 03-2020 
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