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EPAR – sammendrag for offentligheden 

Zuprevo 
tildipirosin 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet 
er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (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 Zuprevo? 

Zuprevo er et lægemiddel til dyr, der indeholder tildipirosin. Zuprevo fås som en injektionsvæske, 
opløsning, der indeholder tildipirosin 40 mg/ml (til svin) eller 180 mg/ml (til kvæg). 

Hvad anvendes Zuprevo til? 

Zuprevo er et antibiotikum, som anvendes til behandling af luftvejsinfektioner (SRD) hos svin i 
forbindelse med Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica og 
Haemophilus parasuis. Under svære udbrud af SRD kan Zuprevo også anvendes metafylaktisk, hvilket 
vil sige, at syge svin og de klinisk sunde svin, som er i kontakt med de syge svin, behandles samtidig 
med henblik på at undgå, at de sunde svin udvikler kliniske symptomer, og forhindre sygdommen i at 
spredes yderligere. 

Zuprevo anvendes til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner (BRD) hos kvæg i forbindelse 
med Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Zuprevo bør kun anvendes, 
når bakterierne er modtagelige for tildipirosin. Når Zuprevo anvendes til forebyggelse af BRD, skal det 
inden brug bekræftes, at sygdommen er til stede i bestanden. 

Zuprevo gives som en enkelt injektion til svin i en muskel og til kvæg under skindet. Den dosis, som 
skal anvendes, beregnes ud fra dyrets vægt. Dyret bør overvåges, og hvis der stadig er tegn på 
luftvejsproblemer efter to dage (svin) eller to-tre dage (kvæg), skal der skiftes behandling til et andet 
antibiotikum.  
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Når antibiotikummet Zuprevo tages, er det vigtigt at følge anvisningerne i indlægssedlen nøje for at 
mindske risikoen for at udvikle antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens er en tilstand, hvor bakterier 
kan vokse, selv når der er et antibiotikum til stede, der ellers ville dræbe dem eller begrænse deres 
vækst. Dette betyder, at antibiotikummet måske ikke længere virker mod bakterier, der kan smitte 
enten dyr eller mennesker. 

Hvordan virker Zuprevo? 

Zuprevo er et antibiotikum, som tilhører gruppen af »macrolider«. Det virker ved at blokere 
bakteriernes ribosomer, som er de dele af cellen, hvor der dannes proteiner, hvorved bakteriernes 
vækst blokeres. 

Hvordan blev Zuprevo undersøgt? 

Der blev gennemført både laboratorieundersøgelser og feltundersøgelser af anvendelsen af Zuprevo til 
både behandling og metafylakse af SRD og til behandling og forebyggelse af BRD. I feltstudierne blev 
lægemidlet sammenlignet med andre antibiotika, som anvendes til disse sygdomme (tulathromycin 
eller florfenicol). Undersøgelserne af SRD omfattede svin, der var mellem tre og 21 uger gamle, og 
undersøgelserne af BRD omfattede kvæg, der var mellem én og 24 måneder gamle. I 
behandlingsundersøgelserne undersøgte man forbedringen af symptomerne på luftvejssygdom, og i 
forebyggelsesundersøgelserne så man på fraværet af tegn på infektion (feber, respiratoriske eller 
adfærdsmæssige abnormiteter) hos dyr udsat for infektion. 

Effektiviteten af Zuprevo til behandling og metafylakse af SRD hos syge svin samt hos de klinisk sunde 
svin, der var i kontakt med de syge svin, blev undersøgt i en feltundersøgelse, med et bekræftet 
udbrud af SRD, hvor mindst 30 % af stierne viste kliniske symptomer på SRD, herunder mindst 10 % 
af dyrene i hver sti inden for 1 dag, eller 20 % inden for to dage, eller 30 % inden for 3 dage. 229 svin 
blev behandlet med Zuprevo, og 227 svin var ubehandlede kontroldyr, som fik saltvand. 

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Zuprevo? 

Det blev påvist, at effektiviteten af Zuprevo var sammenlignelig med effektiviteten af tulathromycin 
eller florfenicol til behandling af SRD og til behandling og forebyggelse af BRD. 

Ved anvendelse af Zuprevo til behandling og metafylakse af SRD hos syge svin og de klinisk sunde 
svin, som var i kontakt med de syge svin, forblev ca. 86 % af de sunde svin frie for kliniske 
sygdomssymptomer, sammenlignet med ca. 65 % af svinene i den ubehandlede kontrolgruppe. 

Hvilken risiko er der forbundet med Zuprevo? 

Dyr, som behandles med Zuprevo, kan udvikle hævelse på injektionsstedet, især når der anvendes 
store mængder, hvorfor hver injektion er begrænset til et maksimalt volumen (5 ml hos svin og 10 ml 
hos kvæg) Hævelsen kan vare i op til tre dage hos svin og en til to uger hos kvæg. Kvæg kan også få 
smerter på injektionstidspunktet. 

Zuprevo må ikke anvendes til dyr, som er overfølsomme (allergiske) over for antibiotika indeholdende 
macrolider eller et eller flere af hjælpestofferne. Lægemidlet må ikke gives i et blodkar. 
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Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Tildipirosin kan medføre overfølsomhed ved kontakt med huden. I tilfælde af uforvarende kontakt skal 
huden straks vaskes med vand og sæbe, og øjnene skal skylles med rent vand. Der bør udvises særlig 
opmærksomhed ved utilsigtet selvinjektion, idet laboratorieundersøgelser hos hunde viste 
kardiovaskulær effekt efter intramuskulær injektion af høje doser tildipirosin. I tilfælde af utilsigtet 
selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter injektion af lægemidlet, før dyret kan slagtes, og 
kødet kan anvendes til menneskeligt konsum, eller før mælken kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød er ni dage for svin og 47 dage for kvæg. Det er ikke tilladt at anvende 
lægemidlet hos dyr, som producerer mælk til menneskeligt konsum. 

Hvorfor blev Zuprevo godkendt? 

CVMP konkluderede, at fordelene ved Zuprevo opvejer risiciene ved de godkendte indikationer, og 
anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Zuprevo. Benefit/risk-forholdet fremgår af 
afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR. 

Andre oplysninger om Zuprevo: 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Zuprevo den 6. maj 2011. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette 
lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i februar 2015. 
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