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Rezumat EPAR destinat publicului 

Porcilis ColiClos 
vaccin împotriva E. Coli şi C. perfringens 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare. Scopul documentului 

este să explice modul în care evaluarea efectuată de Comitetul pentru produse medicamentoase de uz 

veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la recomandările privind condiţiile de 

utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul veterinar. Dacă aveţi nevoie de 

informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 

adresaţi-vă medicului veterinar. Dacă dori�i informa�ii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, 

citi�i Dezbaterea �tiin�ifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos este un vaccin care este disponibil sub formă de suspensie injectabilă. Conţine 

componente din bacteria Escherichia coli (E. coli) numite adezine fimbriale F4ab, F4ac, F5 şi F6, toxoid 

LT (toxină slăbită), precum şi toxoid tipul C din bacteria Clostridium perfringens (C. perfringens). 

Pentru ce se utilizează Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos se administrează scroafelor (care au fătat deja) sau scrofiţelor (care nu au fătat încă) 

pentru imunizarea purceilor împotriva infecţiilor cauzate de tulpinile de E. coli care exprimă 

componentele F4ab, F4ac, F5 sau F6 şi cauzate de C. perfringens tipul C. Vaccinul se utilizează în 

scopul reducerii mortalităţii şi a semnelor clinice de infecţii cauzate de aceste bacterii în primele zile de 

viaţă. 

Porcilis ColiClos se administrează prin injectare intramusculară la nivelul gâtului, în zona din spatele 

urechii. Scroafele sau scrofiţele vor primi o vaccinare primară cu 6-8 săptămâni înainte de data 

estimată a fătării şi o a doua vaccinare 4 săptămâni mai târziu. Pentru scroafele care au fost vaccinate 

anterior conform acestei scheme este necesară o singură revaccinare cu 2-4 săptămâni înainte de data 

estimată a fătării. 



Cum acţionează Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos este un vaccin. Vaccinurile acţionează „învăţând” sistemul imunitar (sistemul natural 

de apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Porcilis ColiClos conţine componente 

din bacteriile E. coli şi C. perfringens care au fost inactivate astfel încât să nu poată cauza boala. Atunci 

când Porcilis ColiClos se administrează scroafelor sau scrofiţelor, sistemul imunitar al porcilor 

recunoaşte bacteriile inactivate ca fiind „străine” şi produce anticorpi împotriva lor. Aceşti anticorpi 

sunt transferaţi de la mamă la purcei prin colostru (primul lapte) şi ajută purceii să lupte împotriva 

infecţiei cu E. coli sau C. perfringens, dacă sunt expuşi la aceasta după naştere.  

Porcilis ColiClos conţine un adjuvant pentru a intensifica răspunsul imunitar. 

Cum a fost studiat Porcilis ColiClos? 

Compania a prezentat date atât din studii de laborator, cât şi din studii de teren despre eficacitatea 

vaccinului împotriva celor două bacterii. Pentru a demonstra protecţia împotriva infecţiei cu E. coli, au 

fost prezentate, de asemenea, studiile cu Porcilis Porcoli Diluvac Forte, un vaccin autorizat pe teritoriul 

UE având aceleaşi componente din E. coli ca Porcilis ColiClos.  

Ce beneficii a prezentat Porcilis ColiClos pe parcursul studiilor? 

S-a demonstrat că Porcilis ColiClos reduce mortalitatea şi semnele clinice ale infecţiilor cu E. coli sau 

C. Perfringens, precum diareea la purceii nou-născuţi şi enterotoxemia necrotică (o infecţie intestinală 

severă). De asemenea, poate reduce utilizarea antimicrobienelor la unităţile pentru producţia de porci. 

Care sunt riscurile asociate cu Porcilis ColiClos? 

Se poate observa creşterea temperaturii corporale cu cel mult 2°C în ziua vaccinării. Apar frecvent 

reducerea activităţii şi lipsa poftei de mâncare în ziua vaccinării. Uneori, se poate observa la locul 

injectării o umflătură tare şi dureroasă de până la 10 cm în diametru pentru o perioadă mai mică de 

25 de zile. 

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

În caz de auto-injectare accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului 

prospectul produsului sau eticheta. 

Care este perioada de aşteptare? 

Perioada de aşteptare este timpul care trebuie să treacă până când animalul poate fi sacrificat şi 

carnea poate fi utilizată pentru consum uman sau până când ouăle sau laptele pot fi utilizate pentru 

consum uman. Perioada de aşteptare pentru Porcilis ColiClos este de zero zile pentru carnea de porc. 

De ce a fost aprobat Porcilis ColiClos? 

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a concluzionat că beneficiile Porcilis 

ColiClos sunt mai mari decât riscurile asociate şi a recomandat acordarea autorizaţiei de introducere pe 

piaţă pentru Porcilis ColiClos. Raportul beneficiu-risc poate fi găsit în modulul Dezbaterea ştiinţifică din 

prezentul EPAR. 
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Alte informaţii despre Porcilis ColiClos: 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Porcilis ColiClos, valabilă pe 

întreg teritoriul Uniunii Europene, la 14/06/2012. Informaţiile privind modul de eliberare a acestui 

produs pot fi găsite pe etichetă/ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 14/06/2012. 


