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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Zeleris 
florfenicol / meloxicam 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor 
Zeleris. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau dit diergeneesmiddel met 
het oog op vergunningverlening in de Europese Unie (EU) en vaststelling van de 
gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld. Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik 
van Zeleris. 

Voor praktische informatie over het gebruik van Zeleris eigenaren of houders van dieren de 
bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker. 

Wat is Zeleris en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Zeleris is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van rundvee met 
ademhalingsziekte bij runderen (BRD, een aandoening van de longen) die gepaard gaat met een 
hoge temperatuur, die wordt veroorzaakt door de bacteriën Mannheimia haemolytica, Pasteurella 
multocida en Histophilus somni. Zeleris bevat de werkzame stoffen florfenicol en meloxicam. 

Zie de bijsluiter voor meer informatie. 

Hoe wordt Zeleris gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en is verkrijgbaar als een 
oplossing voor injectie. De dosis hangt af van het gewicht van het dier en wordt via injectie onder 
de huid in de nekstreek toegediend. Bij rundvee dat meer dan 150 kg weegt zal de dosis moeten 
worden verdeeld en op meer dan één plaats moeten worden geïnjecteerd. Aangezien Zeleris een 
antibioticum bevat, is het essentieel om nauwgezet de aanwijzingen in de bijsluiter te volgen 
teneinde de ontwikkeling van antibiotica-resistentie te minimaliseren. Van antibiotica-resistentie is 
sprake wanneer bacteriën kunnen groeien ondanks de aanwezigheid van een antibioticum dat hen 
normaal gezien zou doden of belemmeren in hun groei. Dit betekent dat het antibioticum mogelijk 
niet meer werkt tegen bacteriën die dieren of mensen besmetten. 
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Zie de bijsluiter voor meer informatie. 

Hoe werkt Zeleris? 

Florfenicol is een breedspectrumantibioticum dat de groei van bacteriën stopt door de activiteit te 
blokkeren van ribosomen, de delen van bacteriële cellen waar eiwitten worden geproduceerd. 

Meloxicam behoort tot een groep van geneesmiddelen die ‘niet-steroïde ontstekingsremmers’ 
(NSAID's) worden genoemd. Meloxicam blokkeert het enzym cyclo-oxygenase, dat betrokken is bij 
de productie van prostaglandinen. Aangezien prostaglandinen stoffen zijn die ontsteking, pijn, 
exsudatie (het weglekken van vocht uit bloedvaten bij een ontsteking) en koorts veroorzaken, 
vermindert meloxicam deze symptomen. 

Welke voordelen bleek Zeleris tijdens de studies te hebben? 

In een veldstudie werden 329 kalveren met ademhalingsziekte bij runderen en een 
lichaamstemperatuur van 40˚C of hoger behandeld met Zeleris of alleen florfenicol. Zeleris was even 
effectief als alleen florfenicol bij het verbeteren van de symptomen van de ziekte (op basis van 
gedrag en ademhaling) op dag 7. Met Zeleris werd een succespercentage behaald van 67%, in 
vergelijking met 65% voor florfenicol. Daarnaast was Zeleris in de eerste 48 uur na de injectie 
effectiever dan alleen florfenicol bij het verlagen van de lichaamstemperatuur tot onder 39,5˚C. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Zeleris in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Zeleris (die bij meer dan 1 op de 10 dieren kunnen 
optreden) zijn reacties op de injectieplaats (voornamelijk zwelling, verharding, een warm gevoel en 
pijn) na injectie onder de huid. Deze reacties zijn doorgaans van korte duur en verdwijnen binnen 5 
tot 15 dagen, maar kunnen tot 49 dagen aanhouden. 

Tijdens injectie van dit product kunnen dieren tekenen vertonen van matige pijn, zoals beweging 
van het hoofd of de nek. 

Zeleris mag niet worden toegediend aan stieren die zijn bedoeld voor de fokkerij of aan dieren met 
een verminderde lever-, hart- of nierfunctie, bloedingsstoornissen of darmulceratie. 

Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de beperkende voorwaarden. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die 
het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

In de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Zeleris is veiligheidsinformatie 
opgenomen, onder andere over de voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en 
eigenaren of houders van dieren moeten nemen. 

Mensen die overgevoelig (allergisch) voor florfenicol, meloxicam of voor enig ander bestanddeel van 
het geneesmiddel zijn dienen contact met Zeleris te vermijden. 

In geval van oogcontact moet het blootgestelde gebied onmiddellijk met water worden gespoeld. 

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de 
bijsluiter of het etiket te worden getoond. 

Zeleris mag niet worden toegediend door zwangere vrouwen. 
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Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan 
worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. Het is ook de tijd na 
de toediening van een geneesmiddel voordat de melk voor menselijke consumptie kan worden 
gebruikt. 

De wachttijd voor vlees van met Zeleris behandeld rundvee bedraagt 56 dagen. 

Het geneesmiddel is niet toegestaan bij koeien die melk voor menselijke consumptie produceren. 
Het mag ook niet worden gebruikt bij drachtige koeien die bestemd zijn voor de productie van melk 
voor menselijke consumptie binnen twee maanden vóór het kalveren. 

Waarom is Zeleris goedgekeurd? 

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het 
Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Zeleris groter zijn dan de risico's 
en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Zeleris 

De Europese Commissie heeft op 15/05/2017 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de 
handel brengen van Zeleris verleend. 

Het volledige EPAR voor Zeleris is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public 
assessment reports. Voor meer informatie over de behandeling met Zeleris dienen eigenaren of 
houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in maart 2017. 
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