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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Zolvix 
monepantelis 

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 
Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir 
kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė. 

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės 
į veterinarą, jei norite sužinoti daugiau apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti 
daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių 
diskusijų dalį (EPAR dalis). 

Kas yra Zolvix? 

Zolvix – tai vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos monepantelio. Gaminamas šio vaisto 
geriamasis tirpalas (25 mg/ml). 

Kam naudojamas Zolvix? 

Zolvix naudojamas avių žarnyno kirmėlių infekcijoms ir susijusioms ligoms gydyti ir kontroliuoti. Zolvix 
veiksmingai gydo įvairių padermių kirmėlių infekcijas. 

Skiriama vienkartinė Zolvix dozė – 2,5 mg kilogramui kūno svorio. Taikytina vaisto dozė nustatoma 
pagal avies svorį. Geriamasis tirpalas pilamas tiesiai ant liežuvio pašaknio. 

Kaip veikia Zolvix? 

Monepantelis yra antihelmintikas – helmintus veikianti medžiaga. Helmintai, žinomi kaip nematodai, 
yra gyvūnų žarnyne gyvenančios parazitinės kirmėlės. Monepantelis slopina nematodams būdingos 
receptoriaus dalies nikotininio acetilcholino receptoriaus veikimą. Dėl to kirmėles suparalyžiuoja ir jos 
žūsta. Monepantelis veiksmingai veikia kitiems antihelmintikams atsparius nematodus. 
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Kaip buvo tiriamas Zolvix? 

Buvo atliktas tam tikras skaičius laboratorinių ir praktinių tyrimų įvairiose šalyse. Du pagrindiniai 
tyrimai (vienas Europoje, kitas Naujojoje Zelandijoje) atlikti su avimis, užsikrėtusiomis įvairiais 
nematodais. Atliekant tyrimą Naujoje Zelandijoje ir kai kuriuos papildomus tyrimas Zolvix 
veiksmingumas lygintas su kitų antihelmintikų. Tyrimuose Zolvix veiksmingumas buvo vertinamas 
pagal parazitų kiaušinėlių skaičių avių fekalijose skirtingais tyrimų momentais. 

Kokia Zolvix nauda nustatyta tyrimuose? 

Tyrimai parodė, kad Zolvix veiksmingai veikia visus pagrindinius virškinamojo trakto nematodus; jis 
taip pat veiksmingai veikia tokių padermių parazitus, kurie atsparūs šiuo metu rinkoje esantiems 
plataus spektro antihelmintikams. 

Kokia rizika siejama su Zolvix naudojimu? 

Zolvix veiksmingumas mažiau kaip 10 kg sveriančioms avims nenustatytas, taip pat nenustatytas jo 
saugumas mažiau kaip 10 kg sveriančioms avims arba jaunesniems nei dviejų savaičių ėriukams. 
Siekiant, kad kuo ilgiau neišsivystytų atsparumas, rekomenduotina tikrinti, ar sėkminga gydymo eiga, 
tikrinant klinikinę būklę ar parazitų kiaušinėlių skaičių fekalijose. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis arba su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Vaistą avims duodantis žmogus turi mūvėti apsaugines pirštines. Netyčia patekus į akis ar ant odos, 
reikia nedelsiant plauti vandeniu ir nusivilkti rūbus, ant kurių užtiško vaisto. Atsitiktinai prarijus vaisto, 
reikia nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir gydytojui parodyti informacinį lapelį arba etiketę. 
Dirbant su veterinariniu vaistu, negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Baigus darbą, būtina nusiplauti rankas 
ir rūbais neuždengtas odos sritis. 

Kokia yra išlauka? 

Išlauka – tai laikas, kurį, sušvirkštus vaistą, negalima skersti gyvulio, o jo mėsos arba pieno vartoti 
žmonių maistui. išlauka mėsai ir subproduktams – septynios paros. Zolvix negalima naudoti patelėms, 
kurių pienas skirtas žmonių maistui. 

Kodėl Zolvix buvo patvirtintas? 

CVMP nusprendė, kad pagal patvirtintas indikacijas skiriamo Zolvix nauda yra didesnė už riziką, ir 
rekomendavo suteikti Zolvix rinkodaros leidimą. Naudos ir rizikos balanso apibūdinimą rasite šio EPAR 
mokslinių diskusijų modulyje. 

Kita informacija apie Zolvix 

Europos Komisija 2009 m. lapkričio 4  d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Zolvix rinkodaros 
leidimą. Informaciją apie šio vaisto receptų išrašymo tvarką galima rasti ant etiketės / išorinės 
pakuotės. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2013 m. lapkričio mėn. 
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