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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Zeleris 
florfenikolis / meloksikamas 

Šis dokumentas yra Zeleris Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, 
kaip Agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo 
vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta 
praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Zeleris. 

Praktinės informacijos apie Zeleris naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti 
informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kas yra Zeleris ir kam jis naudojamas? 

Zeleris – tai veterinarinis vaistas, kuriuo gydomi galvijai, sergantys su karščiavimu susijusia galvijų 
kvėpavimo sistemos liga (GKSL, plaučius pažeidžiančia liga), kurią sukelia bakterijos Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida ir Histophilus somni. Zeleris sudėtyje yra veikliųjų medžiagų 
florfenikolio ir meloksikamo. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 

Kaip naudoti Zeleris? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą ir jis tiekiamas injekcinio tirpalo forma. Vaisto dozė 
priklauso nuo gyvūno svorio, jis švirkščiamas gyvūnui po oda kaklo srityje. Galvijams, sveriantiems 
daugiau kaip 150 kg, vaisto dozę reikia padalinti į kelias dalis ir sušvirkšti daugiau kaip vienoje 
vietoje. Kadangi Zeleris sudėtyje yra antibiotiko, itin svarbu atidžiai laikytis informaciniame lapelyje 
pateiktų nurodymų, siekiant kuo labiau sumažinti atsparumo antibiotikams atsiradimo pavojų. 
Atsparumas antibiotikams – tai bakterijų gebėjimas augti veikiant antibiotikui, kuris įprastomis 
sąlygomis jas sunaikintų arba slopintų jų augimą. Tai reiškia, kad antibiotikas gali nebeturėti 
poveikio bakterijoms, kuriomis užsikrečia gyvūnai ar žmonės. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 
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Kaip veikia Zeleris? 

Florfenikolis yra plataus veikimo spektro antibiotikas, kuris stabdo bakterijų augimą, slopindamas 
ribosomas – bakterijų ląstelių dalį, kurioje gaminami baltymai. 

Meloksikamas priskiriamas prie vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) klasės. 
Meloksikamas slopina fermentą ciklooksigenazę, kuris dalyvauja prostaglandinų gamyboje. Kadangi 
prostaglandinai yra medžiagos, sukeliančios uždegimą, skausmą, eksudaciją (skysčio išsiskyrimą iš 
kraujagyslių esant uždegimui) ir karščiavimą, meloksikamas slopina šiuos ligos simptomus. 

Kokia Zeleris nauda nustatyta tyrimuose? 

Atliekant lauko tyrimą, 329 galvijų kvėpavimo sistemos liga sergantys veršeliai, kurių kūno 
temperatūra buvo 40 ˚C arba aukštesnė, buvo gydomi Zeleris arba vienu florfenikoliu. Vertinant 
gyvūnų būklę 7-ą dieną (pagal gyvūnų elgseną ir kvėpavimą), Zeleris buvo toks pat veiksmingas kaip 
florfenikolis siekiant palengvinti ligos požymius. Zeleris buvo veiksmingas 67 proc. gyvūnų, o 
florfenikolis – 65 proc. gyvūnų. Be to, per pirmas 48 valandas po injekcijos Zeleris buvo 
veiksmingesnis už vieną florfenikolį siekiant sumažinti kūno temperatūrą iki žemesnės nei 39,5 ˚C 
temperatūros. 

Kokia rizika siejama su Zeleris naudojimu? 

Dažniausi Zeleris šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra reakcijos 
injekcijos vietoje (daugiausia patinimas, sukietėjimas, kaitimas ir skausmas) sušvirkštus vaistą po 
oda. Paprastai šios reakcijos yra trumpalaikės ir išnyksta per 5–15 dienų, bet jos gali tęstis ir iki 49 
dienų. 

Švirkščiant šį vaistą, gyvūnai gali rodyti tam tikrus nestipraus skausmo požymius, pvz., judinti galvą 
arba kaklą. 

Zeleris negalima gydyti jaučių, kurie skirti veisimui, taip pat gyvūnų, kurių kepenų, širdies ar inkstų 
veikla sutrikusi arba kuriems diagnozuoti kraujavimo sutrikimai arba virškinamojo trakto opaligė. 

Išsamus visų apribojimų sąrašas pateiktas informaciniame lapelyje. 

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

Į Zeleris veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, 
taip pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai. 

Žmonės, kurie itin jautrūs (alergiški) florfenikoliui, meloksikamui ar kuriai nors kitai vaisto 
sudedamajai medžiagai, turi vengti sąlyčio su Zeleris. 

Vaistui patekus į akį, paveiktą vietą reikia nedelsiant nuplauti vandeniu. 

Atsitiktinai susišvirkštus Zeleris, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto 
informacinį lapelį arba etiketę. 

Nėščios moterys negali švirkšti Zeleris. 
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Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, gyvūno negalima skersti ir jo mėsos vartoti 
žmonių maistui. Tai taip pat laikas, kurį, panaudojus vaistą, pieno negalima vartoti žmonių maistui. 

Išlauka Zeleris gydytų galvijų mėsai yra 56 paros. 

Vaisto negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Taip pat juo negalima gydyti 
veršingų karvių, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, likus mažiau nei 2 mėnesiams iki 
veršiavimosi. 

Kodėl Zeleris buvo patvirtintas? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Zeleris nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Zeleris 

Europos Komisija 2017/05/15. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Zeleris registracijos 
pažymėjimą. 

Išsamų Zeleris EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie 
gydymą Zeleris gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis 
į veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. kovo mėn. 
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