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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Zeleris 
florfenicol / meloxicam 

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta ʼ valutazzjoni ( EPAR)     
jispjega kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni 
tagħha fl-Unjoni Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi 
konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Zeleris. 

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Zeleris, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom 
għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

X’inhu Zeleris u għal xiex jintuża? 

Zeleris huwa mediċina veterinarja li jintuża biex jikkura l-ifrat b’marda respiratorja tal-bovini (BRD - 
bovine respiratory disease, kondizzjoni li taffettwa l-pulmun) assoċjata ma’ temperatura għolja, li 
hija kkawżata mill-batterji Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida u Histophilus somni. 
Zeleris fih is-sustanzi attivi, florfenicol u meloxicam. 

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif. 

Kif jintuża Zeleris? 

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b'riċetta ta' tabib u tiġi bħala soluzzjoni għall-injezzjoni. Id-doża 
tiddependi fuq il-piż tal-annimal u tingħata b’injezzjoni taħt il-ġilda fil-parti tal-għonq. Frat li jiżnu 
aktar minn 150 kg jkollhom bżonn li jieħdu d-doża maqsuma fi tnejn u li jiġu injettati f'aktar minn 
sit wieħed. Peress li Zeleris fih antibijotiku huwa essenzjali li ssegwi mill-qrib l-istruzzjonijiet fil-
fuljett ta' tagħrif biex jiġi minimizzat l-iżvilupp ta' reżistenza għall-antimikrobiċi. 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. 

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif. 
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Kif jaħdem Zeleris? 

Florfenicol huwa antibijotiku ta’ spettru wiesa' li jwaqqaf il-batterji mill jikbru billi jimblokka l-attività 
tar-ribosomi, il-parti taċ-ċelluli batteriċi fejn jiġu prodotti l-proteini. 

Meloxicam jappartjeni għal grupp ta’ mediċini msejħa “prodotti antinfjammatorji nonsterojdali” 
(NSAIDs - non-steroidal anti-inflammatory drugs). Meloxicam jaġixxi billi jimblokka enzima msejħa 
ċiklossiġenażi li hija involuta fil-produzzjoni tal-prostaglandini. Peress li l-prostaglandini huma 
sustanzi li jiskattaw l-infjamazzjoni, l-uġigħ, it-tnixxija (fluwidu li joħroġ mill-vażi waqt 
infjamazzjoni) u d-deni, meloxicam inaqqas dawn is-sinjali tal-marda. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Zeleris li ħarġu mill-istudji? 

Fi studju fuq il-post ta’ 329 għoġġiela b’mard respiratorju tal-bovini u b’temperatura tal-ġisem ta’ 
40 C jew ogħla ġew ikkurati b’jew Zeleris jew bi florfenicol waħdu. F’jum 7, Zeleris kien effettiv daqs 
florfenicol waħdu fit-titjib tas-sinjali tal-marda (abbażi tal-imġiba u tan-nifs). B’Zeleris inkisbet rata 
ta’ suċċess ta’ 67 % meta mqabbla ma’ 65 % għal florfenicol. Barra minn hekk, fl-ewwel 48 siegħa 
wara l-injezzjoni, Zeleris kien aktar effettiv minn florfenicol waħdu biex iniżżel it-temperatura tal-
ġisem għal taħt 39.5 C. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Zeleris? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Zeleris (li jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10) huma 
reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (l-aktar nefħa, ebusija, sħana u uġigħ) wara l-injezzjoni taħt il-
ġilda. Dawn ir-reazzjonijiet normalment ma jdumux u jitilqu fi żmien 5 sa 15-il jum iżda jistgħu 
jdumu sa 49 jum. 

Waqt l-injezzjoni ta’ dan il-prodott, l-annimali jistgħu juru sinjali ta’ uġigħ moderat, bħal ċaqliq tar-
ras jew tal-għonq. 

Zeleris ma għandux jingħata lil barrin intiżi għat-tnissil u lanqas lil annimali b’funzjoni tal-fwied, tal-
qalb jew tal-kliewi indebolita, bi tnixxija anormali ta’ demm jew b’ulċerazzjoni tal-imsaren. 

Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-
sigurtà ta’ Zeleris, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. 

Persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal florfenicol, meloxicam jew kwalunkwe wieħed mill-
eċċipjenti l-oħra tal-mediċina għandhom jevitaw il-kuntatt ma' Zeleris. 

F’każ li jkun hemm kuntatt mal-għajnejn, il-parti affettwata għandha titlaħlaħ minnufih bl-ilma. 

F’każ ta’ awtoinjezzjoni, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-fuljett 
ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. 

Zeleris ma għandux jingħata minn nisa tqal. 
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X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Huwa wkoll iż-żmien meħtieġ 
wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-ħalib ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam minn frat ikkurati b'Zeleris huwa ta’ 56 jum. 

Il-mediċina mhijiex awtorizzata għall-użu f’baqar li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem. 
M’għandhiex tintuża wkoll f’baqar tqal li huma intiżi biex jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-
bniedem fi żmien xahrejn mit-twelid. 

Għaliex ġie approvat Zeleris? 

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji 
ta' Zeleris huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Zeleris: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Zeleris fil-
15/05/2017. 

L-EPAR sħiħ għal Zeleris jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Zeleris, is-
sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew 
jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: Marzu 2017. 
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