
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/448799/2008 
EMEA/V/C/000035 

Neocolipor (vaccin mot kolibacillos hos nyfödda smågrisar 
[inaktiverat]) 
Sammanfattning av Neocolipor och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Neocolipor och vad används det för? 

Neocolipor är ett veterinärmedicinskt vaccin som används för att minska neonatal enterotoxikos (en 
bakterieinfektion orsakad av stammar av E. coli) hos mycket unga smågrisar. 

Neocolipor innehåller inaktiverade stammar av E. coli som uttrycker adhesinerna F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) och F41. 

Hur används Neocolipor? 

Neocolipor ges till hondjur, både suggor och gyltor, för att göra deras avkomma immun mot neonatal 
enterotoxikos. Vaccinet ges genom injektion i en muskel och är avsett att användas 5–7 veckor före 
grisning, med en andra vaccination 2 veckor före grisning. En boosterdos ges 2 veckor före varje 
påföljande grisning. 

Läkemedlet är receptbelagt. 

För mer information om hur du använder Neocolipor, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Neocolipor? 

Neocolipor är ett vaccin. Vacciner verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) 
hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Vaccinering av suggor och gyltor gör det möjligt för 
avkomman att under de första levnadsdagarna få en passiv immunitet mot neonatal enterotoxikos 
orsakad av E. coli-stammar med adhesinerna F4, F5, F6 och F41. 

Vilka fördelar med Neocolipor har visats i studierna? 

Ett antal prövningar utfördes, både i laboratorium och på fältet, för att läkemedlets effekt skulle kunna 
bedömas. Säkerhetsdata lades också fram för den rekommenderade användningen av läkemedlet både 
i laboratoriemiljö och på fältet. Läkemedlets säkerhet kunde påvisas på ett tillfredsställande sätt. 
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De resultat som lades fram visade statistisk signifikans mellan vaccinerade och icke-vaccinerade djur 
och påvisade således vaccinets effekt. Omvaccinering visade sig vara effektiv med de 
rekommenderade intervallerna. 

Vilka är riskerna med Neocolipor? 

Vaccinationen kan leda till en lätt förhöjning av djurets kroppstemperatur (mindre än 1,5 °C under en 
period av högst 24 timmar). 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Neocolipor finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Neocolipor. Där anges 
också de försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och djurägare eller djurhållare ska vidta.  

Om du av misstag råkat injicera dig själv, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå från det att läkemedlet administrerats till dess att djuret kan 
slaktas och köttet användas som livsmedel.  

Karenstiden för Neocolipor är noll dagar (vaccinet innehåller inte några innehållsämnen som kan 
utgöra en risk för den som äter köttet från djur som vaccinerats enligt rekommenderad dos). 

Varför är Neocolipor godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Neocolipor är större än riskerna och 
att Neocolipor skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Neocolipor 

Den 9 augusti 2002 beviljades Neocolipor ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.  

Mer information om Neocolipor finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2020. 
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