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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Zuprevo 
tildipirosina 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa 
li jispjega kif il-valutazzjoni magħmula mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju 
(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu. 

Dan id-dokument ma għandux jieħu post diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk 
teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-
veterinarju tiegħek. Jekk trid iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-
Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR). 

X’inhu Zuprevo? 

Zuprevo huwa mediċina veterinarja li fiha t-tildipirosina. Zuprevo huwa disponibbli bħala soluzzjoni 
għall-injezzjoni li fiha t-tildipirosina 40 mg/ml (għall-ħnieżer) jew 180 mg/ml (għall-ifrat). 

Għal xiex jintuża Zuprevo? 

Zuprevo huwa antibijotiku użat fil-ħnieżer biex jikkura l-mard respiratorju tal-ħnieżer (SRD) assoċjat 
ma' Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica u Haemophilus 
parasuis. Meta jkun hemm tifqigħat severi ta' SRD, Zuprevo jista' jintuża wkoll b'mod metafilaktiku li 
jfisser li jiġu kkurati fl-istess ħin kemm ħnieżer morda kif ukoll dawk il-ħnieżer li huma klinikament 
b'saħħithom u li għandhom kuntatt mill-qrib magħhom, sabiex b'hekk jiġi evitat li jiżviluppaw sinjali 
kliniċi u li jkun hemm firxa akbar tal-marda. 

Zuprevo jintuża fl-ifrat biex jikkura u jipprevjeni l-mard respiratorju bovin (BRD) assoċjat ma' 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida u Histophilus somni. Zuprevo għandu jintuża biss meta 
l-batterji jkunu sensittivi għat-tildipirosina. Meta jintuża għall-prevenzjoni tal-BRD, għandu jiġi 
kkonfermat li hemm il-marda fil-merħla qabel l-użu. 

Zuprevo jingħata bħala injezzjoni waħda, fil-muskolu għall-ħnieżer, u taħt il-ġilda għall-ifrat. Id-doża li 
tintuża tiġi kkalkulata skont il-piż tal-annimal. L-annimal għandu jkun sorveljat u jekk wara jumejn 
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(għall-ħnieżer) jew minn jumejn sa tliet ijiem (għall-ifrat) ikun għad hemm sinjali ta’ problemi 
respiratorji, il-kura għandha timbidel għal antibijotiku ieħor. 

Meta tuża l-antibijotiku Zuprevo, huwa essenzjali li ssegwi mill-qrib l-istruzzjonijiet fil-fuljett ta' tagħrif 
biex jiġi minimizzat l-iżvilupp ta' reżistenza antibijotika. Reżistenza antibijotika hija l-kapaċità ta' 
batterji li jikbru fil-preżenza ta' antibijotiku li normalment joqtolhom jew jillimita t-tkabbir tagħhom.  
Dan ifisser li l-antibijotiku jista' jkun li ma jaħdimx aktar fuq il-batterji li jinfettaw lill-annimali jew lill-
bnedmin. 

Kif jaħdem Zuprevo? 

Zuprevo huwa antibijotiku li jifforma parti mill-grupp ‘makrolidi’. Jaħdem billi jimblokka r-ribożomi tal-
batterji, il-partijiet taċ-ċellola li fihom jiġu prodotti l-proteini, u b’hekk iwaqqaf t-tkabbir tal-batterji. 

Kif ġie studjat Zuprevo? 

Twettqu studji fil-laboratorju kif ukoll fuq il-post biex jiġi eżaminat l-użu ta’ Zuprevo kemm fil-kura u l-
metafilassi ta' SRD kif ukoll fil-kura u l-prevenzjoni ta' BRD. Fl-istudji fuq il-post, il-mediċina tqabblet 
ma’ antibijotiċi oħrajn użati f’dan il-mard (tulathromycin jew florfenicol). L-istudji fis-SRD inkludew 
ħnieżer ta’ bejn tliet ġimgħat u 21 ġimgħa, u dawk fil-BRD inkludew ifrat ta’ bejn xahar u 24 xahar. L-
istudji dwar il-kura ħarsu lejn it-titjib tas-sinjali ta’ mard respiratorju u l-istudji dwar il-prevenzjoni 
ħarsu lejn in-nuqqas ta’ sinjali ta’ infezzjoni (deni, anomaliji respiratorji jew ta’ mġiba) f’annimali 
esposti għal infezzjoni. 

L-effikaċja ta' Zuprevo użat għall-kura u l-metafilassi tal-SRD fi ħnieżer morda kif ukoll fi ħnieżer 
klinikament b'saħħithom li huma f'kuntatt ġiet investigata fi studju fuq il-post fejn tifqigħa ta' SRD ġiet 
ikkonfermata b'minn tal-inqas 30% tal-imqajjel li wrew sinjali kliniċi tal-SRD, inkluż minn tal-inqas 
10% tal-annimali għal kull maqjel fi żmien ġurnata jew 20% fi żmien jumejn jew 30% fi żmien tlett 
ijiem.  229 ħanżir ġew ikkurati b'Zuprevo u 227 ħanżir kienu kontrolli mhux ikkurati li rċevew salina. 

X'benefiċċju wera Zuprevo matul l-istudji? 

L-effikaċja ta’ Zuprevo wriet li hija komparabbli għal dik ta' tulathromycin jew florfenicol fil-kura tal-
SRD, u fil-kura u l-prevenzjoni tal-BRD. 

Meta Zuprevo ntuża għall-kura u l-metafilassi tal-SRD fi ħnieżer morda u fi ħnieżer klinikament 
b'saħħithom li huma f'kuntatt, madwar 86% tal-ħnieżer b'saħħithom baqgħu ħielsa minn sinjali kliniċi 
tal-marda meta mqabbla ma' madwar 65% tal-ħnieżer fil-grupp ta' kontroll mhux ikkurat. 

X'inhu r-riskju assoċjat ma' Zuprevo? 

L-annimali kkurati b’Zuprevo jistgħu jiżviluppaw nefħa fil-post tal-injezzjoni, speċjalment meta 
jintużaw volumi akbar, għaldaqstant kull injezzjoni hija limitata għal volum massimu (5 ml fil-ħnieżer u 
10 ml fl-ifrat). In-nefħa tista’ ddum sa tlett ijiem fil-ħnieżer, u minn ġimgħa sa ħmistax fl-ifrat. L-ifrat 
jista’ jkollhom ukoll uġigħ waqt l-injezzjoni. 

Zuprevo m’għandux jintuża f’annimali li huma ipersensittivi (allerġiċi) għall-antibijotiċi makrolidi jew 
għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti. Il-mediċina m’għandhiex tingħata ġo vaża. 
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X'inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew tiġi f'kuntatt mal-annimal? 

It-tildiprosin tista’ tikkawża sensitizzazzjoni jekk tiġi f’kuntatt mal-ġilda. F’każ ta’ kuntatt aċċidentali, il-
ġilda għandha tinħasel minnufih bis-sapun u l-ilma, u l-għajnejn għandhom jitlaħalħu b’ilma nadif. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex jiġi evitat li l-persuna tinjetta lilha nnifisha aċċidentalment, 
peress li l-istudji fil-laboratorju fil-klieb urew effetti kardjovaskulari wara injezzjoni fil-muskolu ta’ dożi 
għoljin tat-tildipirosina. F’każ li wieħed jinjetta lilu nnifsu b’mod aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir 
mediku minnufih u għandu juri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. 

Kemm hu twil il-perjodu ta’ tiżmim? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara li tingħata l-mediċina qabel ma l-annimal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam jew il-ħalib tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa disat ijiem għall-ħnieżer u 47 jum għall-ifrat. Din il-mediċina mhijiex 
permessa li tintuża f’annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem. 

Għaliex ġie approvat Zuprevo? 

Is-CVMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Zuprevo huma akbar mir-riskji tiegħu meta jintuża għall-
indikazzjonijiet approvati u rrakkomanda li Zuprevo jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-
bilanċ bejn il-benefiċċji/ir-riskji jista’ jinstab fil-modulu ta’ diskussjoni xjentifika ta’ dan l-EPAR. 

Informazzjoni oħra dwar Zuprevo: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal 
Zuprevo fis-6 ta’ Mejju 2011. L-informazzjoni dwar l-istatus tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tinsab 
fuq it-tikketta jew fuq il-pakkett ta’ barra. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi Frar 2015. 
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