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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Zolvix 
Monepantel 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В 
него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 
оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва 
ветеринарномедицинският продукт. 

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се 
нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето 
животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за 
основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Zolvix? 

Zolvix е ветеринарномедицински продукт, съдържащ активната субстанция монепантел 
(monepantel). Zolvix се предлага под формата на перорален разтвор (25 mg/ml). 

За какво се използва Zolvix? 

ZOLVIX се използва за лечение и контрол на гастроинтестинални нематодни инфекции и 
свързаните с тях болести по овцете. Zolvix е ефективен срещу голям брой видове паразити. 

 
Zolvix се прилага еднократно в доза от 2,5 mg на килограм телесна маса. Дозата на прилагане се 
изчислява въз основа на теглото на лекуваното животно. Пероралният разтвор се прилага върху 
гърба на езика. 

Как действа Zolvix? 

Монепантел е антихелминт — вещество, използвано срещу хелминти. Хелминтите, известни и като 
нематоди, са глистоподобни паразити, които се развиват в червата на животните. Монепантел 
блокира част от рецептор, никотиновия ацетилхолинов рецептор, характерен за нематодите. Това 
причинява парализа и умиране на паразитите. Монепантел е ефективен срещу нематоди, 
резистентни към други антихелминтни продукти. 
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Как е проучен Zolvix? 

Извършени са редица лабораторни и полеви проучвания в различни страни. Проведени са две 
основни проучвания — в Европа и в Нова Зеландия — при овце, заболели от инфекции, 
причинени от нематоди. В проучването в Нова Зеландия и в някои допълнителни проучвания 
ефективността на Zolvix е сравнена с тази на други антихелминтни продукти. В проучванията 
ефективността на Zolvix е измервана според броя на яйцата във фекалиите на животните в 
различни моменти от проучванията. 

Какви ползи от Zolvix са установени в проучванията? 

Проучванията показват, че Zolvix е ефективен срещу инфекции, причинени от всички основни 
гастроинтестинални нематоди, включително срещу щамове на паразити, резистентни към 
наличните към момента широкоспектърни антихелминтни продукти. 

Какви са рисковете, свързани със Zolvix? 

Ефективността на Zolvix не е установена при овце с тегло под 10 kg, а безопасността му не е 
установена при овце с тегло под 10 kg или на възраст под две седмици. За да се забави 
развиването на резистентност, се препоръчва боравещите с продукта да проверяват успеха от 
лечението като наблюдават клиничното състояние на животното или като проверяват дали във 
фекалиите има яйца на паразити. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или 
влиза в контакт с животното? 

При работа с ветеринарномедицинския продукт трябва да се носят предпазни ръкавици. При 
случайно попадане върху кожата или в очите, мястото трябва незабавно да се измие с вода. Да се 
съблекат всички замърсени с разтвора дрехи. В случай на инцидентно поглъщане, незабавно да 
се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета 
на продукта. Да не се яде, пие или пуши при работа с ветеринарномедицинския продукт, а след 
прилагането му да се измият ръцете и изложената на допир кожа. 

Какъв е карентният срок? 

Карентният срок е необходимият период след приемане на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животните да бъдат допуснати за клане и месото, яйцата или млякото им да бъдат 
използвани за консумация от хора. Карентният срок за месо и карантия от овце е седем дни. 
Zolvix не е разрешен за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за 
човешка консумация. 

Какви са основанията за одобряване на Zolvix? 

CVMP заключи, че ползите от Zolvix са по-големи от рисковете за одобрените показания, и 
препоръча на Zolvix да се издаде лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се 
намери в модул „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR. 
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Допълнителна информация за Zolvix: 

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Zolvix на 4 
ноември 2009 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на 
етикета/външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста: ноември 2013. 
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