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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Zeleris 
florfenikoli/meloksikaami 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Zeleris-
lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut tätä eläinlääkevalmistetta ja 
päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä lääkevalmisteelle Euroopan unionissa sekä sen 
käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Zelerisin käytöstä. 

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Zelerisin käytöstä pakkausselosteesta, 
eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Mitä Zeleris on ja mihin sitä käytetään? 

Zeleris on eläinlääke, jota käytetään Mannheimia haemolytica-, Pasteurella multocida- ja Histophilus 
somni -bakteerien aiheuttamien naudan kuumeisten hengitystietulehdusten (BRD, keuhkosairaus) 
hoitoon. Zelerisin vaikuttavat aineet ovat florfenikoli/meloksikaami. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Zeleris-valmistetta käytetään? 

Lääkevalmiste on reseptivalmiste, ja sitä on saatavana injektionesteenä, liuoksena. Annos 
määräytyy eläimen painon mukaan, ja se annetaan injektiona ihon alle kaulan alueelle. Yli 150 kg 
painavien nautojen annos on jaettava osiin ja injisoitava useampaan kuin yhteen kohtaan. Koska 
Zeleris sisältää antibioottia, on olennaisen tärkeää noudattaa tarkasti pakkausselosteen ohjeita, 
jotta minimoitaisiin antibioottiresistenssin kehittyminen. Antibioottiresistenssissä on kyse bakteerin 
kyvystä kasvaa huolimatta antibiootista, joka normaalisti tappaisi ne tai rajoittaisi niiden kasvua. 
Tämä tarkoittaa sitä, että antibiootti ei enää tehoa bakteeriin, joka on aiheuttanut infektion 
ihmisessä tai eläimessä. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 
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Miten Zeleris vaikuttaa? 

Florfenikoli on laajakirjoinen antibiootti, joka pysäyttää bakteerien kasvun estämällä ribosomien eli 
bakteerisolujen proteiineja tuottavien osien toiminnan. 

Meloksikaami kuuluu steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden (NSAID) lääkeluokkaan. 
Meloksikaami toimii estämällä prostaglandiinin tuotantoon osallistuvan syklo-oksygenaasientsyymin 
toimintaa. Koska prostaglandiinit aiheuttavat tulehdusta, kipua, eksudaatiota (tulehdusnesteen 
tihkumista verisuonista tulehduksen aikana) sekä kuumetta, meloksikaami vähentää näitä sairauden 
merkkejä. 

Mitä hyötyä Zeleris-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kenttätutkimuksessa hoidettiin 329 vasikkaa, joilla oli naudan hengitystietulehdus ja vähintään 
40 ˚C:n kuume, joko Zeleris-lääkevalmisteella tai pelkällä florfenikolilla. Zeleris paransi sairauden 
merkkejä (käyttäytymisen ja hengityksen perusteella) yhtä tehokkaasti kuin pelkkä florfenikoli 7. 
päivänä. Onnistumisaste oli 67 % Zeleris-lääkevalmisteella ja 65 % florfenikolilla. Zeleris lisäksi 
alensi kuumeen alle 39,5 ˚C:een tehokkaammin kuin pelkkä florfenikoli ensimmäisen 48 tunnin 
aikana injektion annosta. 

Mitä riskejä Zelerisiin liittyy? 

Zelerisin yleisimmät sivuvaikutukset (useammalla kuin yhdellä eläimellä kymmenestä) ovat 
pistoskohdan reaktiot (useimmiten turvotus, kovettumat, kuumotus ja kipu) annettaessa pistos ihon 
alle. Nämä reaktiot ovat yleensä lyhytkestoisia ja häviävät 5–15 päivän kuluessa, mutta ne 
saattavat kestää jopa 49 päivää. 

Valmisteen injisoinnin aikana eläin saattaa ilmaista merkkejä kohtalaisen kivun tuntemuksista 
liikuttamalla päätään tai kaulaansa. 

Zeleris-valmistetta ei saa antaa siitoseläimiksi tarkoitetuille sonneille eikä eläimille, joilla on 
maksan, sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa tai verenvuotosairauksia tai maha-suolikanavan 
haavaumia. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista valmisteen rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Zeleris-lääkevalmistetta koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien ja pitäjien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Ihmisten, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) florfenikolille, meloksikaamille tai jollekin muulle tämän 
lääkkeen aineelle, olisi vältettävä kosketusta Zeleris-valmisteen kanssa. 

Jos lääkettä joutuu silmiin, kyseinen alue on huuhdeltava välittömästi vedellä. 

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, 
jolle on näytettävä pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Raskaana olevat naiset eivät saa antaa Zeleris-valmistetta. 
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Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. Se on myös aika lääkkeen antamisen jälkeen ennen kuin 
eläimen maitoa voidaan käyttää elintarvikkeeksi. 

Zeleris-lääkevalmisteella hoidettujen nautojen varoaika on lihan osalta 56 vuorokautta. 

Lääkettä ei saa käyttää elintarvikkeeksi tarkoitettua maitoa tuottavilla lehmillä. Sitä ei saa 
myöskään käyttää tiineenä olevilla lehmillä, joiden on tarkoitus tuottaa elintarvikkeeksi tarkoitettua 
maitoa kahden kuukauden sisällä vasikoimisesta. 

Miksi Zeleris on hyväksytty? 

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Zelerisin hyöty on sen riskejä suurempi ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Muuta tietoa Zeleris-valmisteesta 

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Zeleris-
valmisteelle 15/05/2017. 

Zeleris-valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/ European public assessment 
reports. Lisätietoja Zeleris-valmisteella annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, 
eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2017. 
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