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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Zeleris 
florfenikols/meloksikāms 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Zeleris. Tajā ir paskaidrots, 
kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un 
ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus ieteikumus par Zeleris 
lietošanu. 

Lai iegūtu praktisku informāciju par Zeleris lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa 
zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kas ir Zeleris un kāpēc tās lieto? 

Zeleris ir veterināras zāles, ko lieto, lai ārstētu liellopus, kuriem ir baktēriju Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida un Histophilus somni izraisīta (plaušas skaroša) liellopu elpceļu 
slimība un augsta temperatūra. Zeleris satur aktīvās vielas florfenikolu un meloksikāmu. 

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kā lieto Zeleris? 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir pieejamas injekciju šķīduma veidā. Deva ir 
atkarīga no dzīvnieka svara un to ievada zemādas injekcijas veidā skausta apvidū. Liellopiem, kuru 
ķermeņa masa pārsniedz 150 kg, deva būs jāsadala un jāinjicē vairāk nekā vienā vietā. Lietojot 
antibiotikas Zeleris, ir svarīgi uzmanīgi sekot norādījumiem lietošanas instrukcijā, lai samazinātu 
organisma rezistences pret antibiotikām attīstību. Rezistence pret antibiotikām ir baktērijas spēja 
attīstīties tādu antibiotiku klātbūtnē, kuras parasti iznīcina šīs baktērijas vai ierobežo to augšanu. 
Tas nozīmē, ka antibiotikas vairs nedarbojas pret baktēriju, ar ko inficēts dzīvnieks vai cilvēks. 

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā. 
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Kā Zeleris darbojas? 

Florfenikols ir plaša spektra antibiotika, kas aptur baktēriju augšanu, bloķējot ribosomu darbību. 
Ribosomas ir baktēriju šūnu daļa, kur notiek olbaltumvielu sintēze. 

Meloksikāms pieder pie nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) grupas. Meloksikāms darbojas, 
bloķējot enzīmu ciklooksigenāzi, kas iesaistīta prostaglandīnu sintēzes procesā. Tā kā prostaglandīni 
ir vielas, kas ierosina iekaisumu, sāpes, eksudāciju (šķidruma izdalīšanos no asinsvadiem iekaisuma 
gadījumā) un temperatūras paaugstināšanos, meloksikāms samazina šos slimības simptomus. 

Kādi Zeleris ieguvumi bija uzrādīti pētījumos? 

Lauka apstākļos veiktā pētījumā 329 teļus, kuriem bija liellopu elpceļu slimība un 40˚C augsta vai 
augstāka ķermeņa temperatūra, ārstēja ar Zeleris vai tikai florfenikolu. Septītajā dienā Zeleris 
slimības simptomus mazināja tikpat efektīvi kā atsevišķi lietots florfenikols (pamatojoties uz uzvedību 
un elpošanu). Lietojot Zeleris, terapija bija veiksmīga 67 % gadījumu, salīdzinot ar 65 % florfenikola 
lietošanas gadījumā. Pirmajās 48 stundās pēc injicēšanas Zeleris efektīvāk nekā atsevišķi lietots 
florfenikols pazemināja ķermeņa temperatūra zem 39,5˚C. 

Kāds risks pastāv, lietojot Zeleris? 

Visbiežāk novērotās Zeleris blakusparādības (vairāk nekā 1 dzīvniekam no 10) ir reakcijas injekcijas 
vietā (galvenokārt pietūkums, sacietējums, karstuma sajūta un sāpes) pēc injicēšanas zemādā. Šīs 
reakcijas parasti ir īslaicīgas un izzūd 5–15 dienu laikā, bet var ilgt līdz 49 dienām. 

Šo zāļu injicēšanas laikā dzīvniekiem var būt par mērenām sāpēm liecinošas pazīmes, piemēram, 
galvas vai kakla kustināšana. 

Zeleris nedrīkst ievadīt vaislai paredzētiem buļļiem, kā arī dzīvniekiem ar aknu, sirds vai nieru 
darbības traucējumiem, asiņošanu vai zarnu čūlām. 

Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Drošuma informācija ir ietverta Zeleris zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. 

Cilvēkiem, kuri ir pārāk jutīgi (alerģiski) uz florfenikolu, meloksikāmu vai kādu citu šo zāļu 
sastāvdaļu, jāizvairās no saskares ar Zeleris. 

Ja zāles nejauši nonāk saskarē ar acīm, skartā vieta nekavējoties jānoskalo ar ūdeni. 

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Zeleris nedrīkst ievadīt grūtnieces. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai 
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un gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Tas ir arī laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai cilvēku 
uzturā būtu lietojams piens. 

Izdalīšanās periods gaļai no liellopiem, kas ārstēti ar Zeleris, ir 56 dienas. 

Šīs zāles nedrīkst ievadīt govīm, kuru pienu izmanto cilvēku uzturā. Šīs zāles nedrīkst lietot arī 
grūsnām govīm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā divus mēnešus pēc atnešanās. 

Kāpēc Zeleris tika apstiprinātas? 

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Zeleris, pārsniedz šo zāļu 
radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES. 

Cita informācija par Zeleris 

Eiropas Komisija 15/05/2017 apstiprināja Zeleris reģistrāciju, kas derīga visā Eiropas Savienībā. 

Pilns Zeleris EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par 
ārstēšanu ar Zeleris dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai 
sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada martā. 
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