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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Zeleris 
florfenicolum/meloxicamum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Zeleris. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila tento 
veterinární léčivý přípravek, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky 
jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek 
Zeleris používat. 

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku 
Zeleris, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či 
lékárníka. 

Co je Zeleris a k čemu se používá? 

Zeleris je veterinární léčivý přípravek používaný k léčbě respiračního onemocnění skotu 
(onemocnění postihujícího plíce) doprovázeného horečkou, způsobeného bakteriemi Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni. Přípravek Zeleris obsahuje léčivé látky 
florfenikol a meloxikam. 

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak se přípravek Zeleris používá? 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis a je dostupný ve formě injekčního roztoku. 
Dávkování závisí na živé hmotnosti zvířete. Přípravek se podává ve formě injekce pod kůži v oblasti 
krku. U skotu s živou hmotností nad 150 kg je třeba dávku rozdělit a injekčně aplikovat do více 
míst. Jelikož přípravek Zeleris obsahuje antibiotikum, je pro minimalizaci rizika rozvoje odolnosti 
vůči antibiotikům nezbytné pečlivě dodržovat pokyny uvedené v příbalové informaci. Odolnost vůči 
antibiotikům je schopnost bakterií růst v přítomnosti antibiotika, které by je obvykle zahubilo nebo 
omezilo jejich růst. To znamená, že antibiotikum na bakterie, které infikují buď zvířata, nebo lidi, již 
nemusí působit. 
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Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak přípravek Zeleris působí? 

Florfenikol je širokospektré antibiotikum, které zastavuje růst bakterií blokováním aktivity ribozomů, 
části buněk bakterií, kde se vytvářejí bílkoviny. 

Meloxikam náleží do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID). Meloxikam 
působí tak, že blokuje enzym zvaný cyklooxygenáza, který se podílí na tvorbě prostaglandinů. 
Vzhledem k tomu, že prostaglandiny jsou látky vyvolávající zánět, bolest, tvorbu výpotků (tekutiny, 
která při zánětu prosakuje z krevních cév) a horečku, meloxikam tyto příznaky onemocnění 
zmírňuje. 

Jaké přínosy přípravku Zeleris byly ve studiích prokázány? 

V terénní studii bylo 329 telat s respiračním onemocněním skotu a tělesnou teplotou 40 °C nebo 
vyšší léčeno buď přípravkem Zeleris, nebo samotným florfenikolem. Přípravek Zeleris byl v rámci 
zlepšení příznaků onemocnění (posuzováno na základě chování a dýchání) 7. den léčby stejně účinný 
jako samotný florfenikol. U přípravku Zeleris bylo dosaženo míry úspěšnosti 67 % v porovnání 
s 65 % u florfenikolu. Navíc v prvních 48 hodinách po aplikaci injekce byl v rámci snižování tělesné 
teploty pod 39,5 ˚C přípravek Zeleris účinnější než samotný florfenikol. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zeleris? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Zeleris (které mohou postihnout více než 1 zvíře z 10) 
jsou reakce v místě vpichu podkožní injekce (především otok, zatvrdnutí, teplo a bolest). Tyto 
reakce jsou obvykle krátkodobé a odezní do 5 až 15 dnů, mohou však přetrvávat až 49 dnů. 

Během injekční aplikace přípravku mohou zvířata vykazovat příznaky mírné bolesti, projevující se 
pohybem hlavy nebo krku. 

Přípravek Zeleris se nesmí podávat chovným býkům ani zvířatům trpícím poruchou funkce jater, 
srdce nebo ledvin, poruchou srážlivosti krve nebo tvorbou vředů ve střevech. 

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace pro přípravek Zeleris byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat. 

Lidé s přecitlivělostí (alergií) na florfenikol, meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku by se měli kontaktu s přípravkem Zeleris vyhnout. 

V případě zasažení očí je třeba postižené místo ihned opláchnout vodou. 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat 
lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. 

Přípravek Zeleris by neměly podávat těhotné ženy. 
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Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, 
než může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. Jedná se rovněž o časový 
interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než může být mléko použito 
pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso ze skotu léčeného přípravkem Zeleris je 56 dnů. 

Použití tohoto léčivého přípravku není povoleno u krav, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. 
Přípravek by se neměl podávat ani březím kravám, které jsou určeny k produkci mléka pro lidskou 
spotřebu, a to po dobu dvou měsíců po otelení. 

Na základě čeho byl přípravek Zeleris schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Zeleris 
převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 

Další informace o přípravku Zeleris: 

Evropská komise udělila přípravku Zeleris registraci platnou v celé Evropské unii dne 15/05/2017. 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zeleris je k dispozici na internetových stránkách agentury: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Zeleris naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové informaci 
nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v březnu 2017. 


	Co je Zeleris a k čemu se používá?
	Jak se přípravek Zeleris používá?
	Jak přípravek Zeleris působí?
	Jaké přínosy přípravku Zeleris byly ve studiích prokázány?
	Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zeleris?
	Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?
	Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin?
	Na základě čeho byl přípravek Zeleris schválen?
	Další informace o přípravku Zeleris:

