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EPAR - sammendrag for offentligheden 

Zolvix 
Monepantel 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet 
er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte 
dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor. 

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker 
yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige 
drøftelse (også en del af denne EPAR). 

Hvad er Zolvix? 

Zolvix er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof monepantel. Det fås som en oral opløsning (25 
mg/ml). 

Hvad anvendes Zolvix til? 

Zolvix anvendes til behandling og kontrol af ormeinfektioner i mave-tarmkanalen og tilknyttede 
sygdomme hos får. Zolvix er effektivt imod en lang række ormearter.  

Zolvix gives som en enkeltdosis på 2,5 mg pr. kg kropsvægt. Den nødvendige mængde beregnes på 
grundlag af fårets vægt. Den orale opløsning gives direkte bagerst på tungen. 

Hvordan virker Zolvix? 

Monepantel er et anthelmintikum, dvs. et stof, som er aktivt over for helminter. Helminter, også kaldet 
nematoder, er ormelignende parasitter, som lever i dyrs mave-tarmkanal. Monepantel blokerer en del 
af en receptor (den nikotinerge acetylkolinreceptor), som er specifik for nematoderne. Dette bevirker, 
at ormene lammes og dør. Monepantel virker på nematoder, som er resistente over for andre 
anthelmintika. 
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Hvordan blev Zolvix undersøgt? 

Der blev gennemført en række laboratorieundersøgelser og feltundersøgelser i flere forskellige lande. 
Der blev gennemført to hovedundersøgelser - én i Europa og én i New Zealand - hos får med 
forskellige nematodeinfektioner. I undersøgelsen i New Zealand og andre supplerende undersøgelser 
sammenlignedes virkningen af Zolvix med andre anthelmintika. I begge undersøgelser blev virkningen 
af Zolvix målt på baggrund af mængden af parasitæg i fårenes afføring på forskellige tidspunkter i 
løbet af undersøgelsen. 

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Zolvix? 

Undersøgelserne viste, at Zolvix er effektivt til at bekæmpe infektioner af alle de mest almindelige 
gastrointestinale nematoder, herunder også til parasitstammer, som er resistente over for de allerede 
eksisterende bredspektrede anthelmintika. 

Hvilken risiko er der forbundet med Zolvix? 

Virkningen af Zolvix er endnu ikke fastlagt for får på under 10 kg, og sikkerheden er ikke fastlagt for 
får, som enten vejer under 10 kg eller er under to uger gamle. For at forsinke udvikling af resistens 
anbefales det, at brugerne holder øje med, hvor godt behandlingen virker, enten ved at undersøge 
fårets kliniske symptomer eller ved at kontrollere, om der er parasitæg i afføringen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Brugeren bør ved indgivelsen af lægemidlet anvende beskyttelseshandsker. Hvis lægemidlet ved et 
uheld kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal det pågældende område straks skylles med 
vand. Hvis der spildes på tøjet, skal det tages af. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges 
lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. Brugeren må hverken spise, drikke 
eller ryge, mens denne håndterer produktet, og hænder og udsat hud skal vaskes efter håndtering af 
produktet. 

Hvad er tilbageholdelsestiden? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter injektion af lægemidlet, før dyret kan slagtes, og 
kødet eller mælken kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for fårekød og -
slagteaffald er syv dage. Zolvix er ikke godkendt til anvendelse hos lakterende dyr, hvis mælk er 
beregnet til menneskeligt konsum. 

Hvorfor blev Zolvix godkendt? 

CVMP konkluderede, at fordelene ved Zolvix opvejer risiciene, når det anvendes til den godkendte 
indikation og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Zolvix. Benefit/risk-forholdet 
fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR. 

Andre oplysninger om Zolvix: 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Zolvix den 4. november 2009. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette 
lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i november 2013. 
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