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EPAR - sammendrag for offentligheden 

Zeleris 
florfenicol / meloxicam 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 
Zeleris. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne 
anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det 
er ikke en praktisk vejledning i, hvordan Zeleris bør anvendes. 

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zeleris, kan 
du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Zeleris, og hvad anvendes det til? 

Zeleris er et veterinærlægemiddel, som anvendes hos kvæg til behandling af luftvejsinfektioner, der 
angriber lungerne, er forbundet med høj temperatur og forårsages af bakterierne Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Zeleris indeholder de aktive stoffer 
florfenicol og meloxicam. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvordan anvendes Zeleris? 

Lægemidlet udleveres kun efter recept og fås som injektionsvæske, opløsning. Dosis afhænger af 
dyrets vægt og gives ved injektion under huden i nakkeområdet. Til kvæg med vægt over 150 kg 
må dosis opdeles og indsprøjtes mere end ét sted. Da Zeleris indeholder et antibiotikum, at det 
vigtigt, at indlægssedlens anvisninger overholdes nøje for at minimere udviklingen af 
antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens er bakteriers evne til at vokse i tilstedeværelse af et 
antibiotikum, der normalt ville dræbe dem eller hæmme deres vækst. Det kan betyde, at 
antibiotikummet ikke længere virker mod bakterier, der smitter dyr eller mennesker. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 
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Hvordan virker Zeleris? 

Florfenicol er et bredspektret antibiotikum, der standser bakteriers vækst ved at blokere aktiviteten 
af ribosomerne, dvs. den del af bakteriecellen, der danner proteiner. 

Meloxicam tilhører gruppen af nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). Meloxicam 
virker ved at blokere enzymet cyclooxygenase, der medvirker ved dannelsen af prostaglandiner. 
Prostaglandiner er stoffer, der udløser inflammation, smerter og væskeudskillelse (ekssudation) fra 
blodkarrene under inflammation og feber. Meloxicam mindsker derfor disse sygdomstegn. 

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zeleris? 

I en feltundersøgelse blev 329 kalve med luftvejsinfektion og en kropstemperatur på 40 ˚C eller 
derover behandlet med enten Zeleris eller florfenicol alene. Zeleris var lige så effektivt som florfenicol 
alene til at give bedring i sygdomstegnene (baseret på adfærd og vejrtrækning) på dag 7. Der blev 
opnået en helbredelsesprocent på 67 % med Zeleris, sammenholdt med 65 % for florfenicol. I de 
første 48 timer efter indsprøjtningen var Zeleris desuden mere effektivt end florfenicol alene til at 
bringe kropstemperaturen under 39,5 ˚C. 

Hvilke risici er der forbundet med Zeleris? 

De hyppigste bivirkninger ved Zeleris (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 dyr) er reaktioner 
på injektionsstedet (hovedsagelig hævelse, hårdhed, varme og smerter) efter injektion under 
huden. Disse reaktioner er sædvanligvis kortvarige og forsvinder inden for 5-15 dage, men kan vare 
op til 49 dage. 

Under indsprøjtning af dette produkt kan dyrene udvise tegn på moderat smerte såsom ved at 
bevæge hovedet eller nakken. 

Zeleris må ikke anvendes til avlstyre eller dyr med nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion, 
blødningsforstyrrelser eller tarmsår. 

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen. 

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

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Zeleris, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig 
for dyret. 

Personer, der er hypersensitive (allergiske) over for florfenicol, meloxicam eller andre af 
indholdsstofferne i lægemidlet, bør undgå kontakt med Zeleris. 

Ved uforvarende kontakt med øjnene skal det berørte område omgående skylles med vand. 

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal 
vises til lægen. 

Zeleris må ikke indgives af gravide kvinder. 
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Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter 
administration af et lægemiddel, før mælken kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra kvæg, der behandles med Zeleris, er 56 dage. 

Lægemidlet må ikke anvendes til køer, der producerer mælk til menneskeligt konsum. Det må heller 
ikke anvendes til drægtige køer, der er bestemt til at producere mælk til menneskeligt konsum, 
senere end 2 måneder inden kælvning. 

Hvorfor er Zeleris blevet godkendt? 

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Zeleris opvejer 
risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Zeleris 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Zeleris den 
15/05/2017. 

Den fuldstændige EPAR for Zeleris findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig 
for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Zeleris, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2017. 
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