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Neocolipor (cepivo proti poporodni kolibacilozi pri pujskih 
(inaktivirano)) 
Pregled cepiva Neocolipor in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je cepivo Neocolipor in za kaj se uporablja? 

Neocolipor je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zmanjševanje pojava 
poporodne enterotoksemije pujskov (bakterijske okužbe, ki jo povzročajo sevi bakterije E. coli) pri zelo 
mladih pujskih. 

Cepivo Neocolipor vsebuje inaktivirane seve bakterije E. coli, ki izločajo adhezine F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) in F41. 

Kako se cepivo Neocolipor uporablja? 

Cepivo Neocolipor se daje odraslim svinjam in mladicam za imunizacijo njihovega zaroda proti 
poporodni enterotoksemiji. Daje z injiciranjem v mišico od pet do sedem tednov pred prasitvijo 
(kotitvijo) ter drugim odmerkom dva tedna pred prasitvijo. Obnovitveno cepljenje se izvaja dva tedna 
pred vsako naslednjo prasitvijo. 

Predpisovanje in izdaja cepiva je le na recept. 

Za več informacij glede uporabe cepiva Neocolipor glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako cepivo Neocolipor deluje? 

Neocolipor je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) 
„naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Cepljenje svinj in mladic omogoča pasivno imunizacijo 
njihovega zaroda v prvih dneh življenja proti poporodni enterotoksemiji, katere povzročitelj so sevi 
bakterije E. coli , ki izločajo adhezine F4, F5, F6 in F41. 
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Kakšne koristi je cepivo Neocolipor izkazalo v študijah? 

Izvedene so bile številne laboratorijske in terenske študije, da bi se ocenila učinkovitost cepiva. 
Predstavljeni so bili tudi podatki o varnosti cepiva pri njegovi priporočeni uporabi v laboratorijskih 
pogojih in na terenu. Varnost cepiva je bila zadovoljivo dokazana. 

Predstavljeni rezultati so pokazali statistično pomembno razliko med cepljenimi in necepljenimi živalmi, 
s čemer je dokazana učinkovitost cepiva. Obnovitveno cepljenje se je izkazalo za učinkovito, kadar se 
izvaja v priporočenih časovnih razmikih. 

Kakšna tveganja so povezana s cepivom Neocolipor? 

Cepljenje lahko povzroči blago povišanje telesne temperature živali (manj kot 1,5 °C za največ 24 ur). 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi cepiva Neocolipor glejte navodilo za 
uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo cepiva Neocolipor so bile vključene 
informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in 
lastniki ali skrbniki živali.  

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi.  

Karenca za cepivo Neocolipor je nič dni (cepivo ne vsebuje nobenih učinkovin, ki bi lahko pomenile 
tveganje za ljudi, ki zaužijejo meso živali, cepljenih v priporočenem odmerku). 

Zakaj je bilo cepivo Neocolipor odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi cepiva Neocolipor večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o cepivu Neocolipor 

Cepivo Neocoliporje pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 9. avgusta 2002.  

Nadaljnje informacije o cepivu Neocolipor so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 03-2020. 

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