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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Zeleris 
florfenikol / meloksykam 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 
(EPAR) dotyczącego produktu Zeleris. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 
zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem 
warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej 
stosowania produktu Zeleris. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Zeleris właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Zeleris i w jakim celu się go stosuje? 

Zeleris jest lekiem weterynaryjnym stosowanym w leczeniu syndromu oddechowego bydła (BRD, 
choroby atakującej płuca), związanego z gorączką, powodowanego przez bakterie Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni. Produkt Zeleris zawiera substancje czynne 
florfenikol i meloksykam. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jak stosować produkt Zeleris? 

Lek wydawany z przepisu lekarza - Rp. Jest dostępny jako roztwór do wstrzykiwań. Dawka zależy od 
masy ciała zwierzęcia i jest podawana w postaci wstrzyknięć podskórnych w okolicę szyi. 
W przypadku bydła o masie ciała przekraczającej 150 kg konieczne jest podzielenie dawki i 
wstrzyknięcie jej w więcej niż jedno miejsce. Z uwagi na to, że produkt Zeleris zawiera antybiotyk, 
należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania, aby 
zminimalizować wykształcanie się antybiotykooporności. Antybiotykooporność to zdolność bakterii 
do wzrostu w obecności antybiotyku, który powinien je zabijać lub ograniczać ich wzrost. Oznacza 
to, że antybiotyk może już nie być skuteczny w przypadku bakterii wywołujących zakażenia u 
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zwierząt lub ludzi. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jak działa produkt Zeleris? 

Florfenikol jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, który powstrzymuje wzrost bakterii 
poprzez blokowanie aktywności rybosomów - części komórek bakteryjnych, w których wytwarzane 
są białka. 

Meloksykam należy do klasy leków zwanych niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). 
Meloksykam działa poprzez blokowanie enzymu zwanego cyklooksygenazą, który bierze udział w 
wytwarzaniu prostaglandyn. Jako że prostaglandyny są substancjami, które wywołują stan zapalny, 
ból, wysięk (płyn wyciekający z naczyń krwionośnych podczas zapalenia) i gorączkę, meloksykam 
zmniejsza nasilenie tych objawów choroby. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Zeleris zaobserwowano w 
badaniach? 

W badaniu terenowym 329 cieląt z syndromem oddechowym bydła i temperaturą ciała wynoszącą 
40˚C lub wyższą leczono produktem Zeleris lub samym florfenikolem. Zeleris równie skutecznie jak 
sam florfenikol łagodził objawy choroby (w oparciu o zachowanie i oddychanie) w 7. dniu. Dla 
produktu Zeleris uzyskano wskaźnik powodzenia wynoszący 67% w porównaniu z wartością 65% dla 
florfenikolu. Ponadto w ciągu 48 pierwszych godzin po wstrzyknięciu Zeleris skuteczniej niż sam 
florfenikol obniżał temperaturę ciała do wartości poniżej 39,5˚C. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Zeleris? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Zeleris (mogące wystąpić u więcej 
niż 1 zwierzęcia na 10) to reakcje w miejscu wstrzyknięcia (głównie obrzęk, twardość, ciepłota i ból) 
po wstrzyknięciu podskórnym. Te reakcje są zwykle krótkotrwałe i ustępują w ciągu 5 do 15 dni, ale 
mogą się utrzymywać do 49 dni. 

W trakcie wstrzykiwania produktu zwierzęta mogą wykazywać oznaki umiarkowanego bólu, takie jak 
poruszanie głową lub szyją. 

Leku Zeleris nie wolno podawać buhajom przeznaczonym do rozrodu ani zwierzętom z 
upośledzeniem czynności wątroby, serca lub nerek, zaburzeniami krzepliwości lub z owrzodzeniami 
jelit. 

Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Zeleris 
zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel 
medyczny oraz właścicieli lub opiekunów zwierząt. 

Osoby z nadwrażliwością (alergią) na florfenikol, meloksykam lub którykolwiek inny składnik leku 
powinny unikać kontaktu z produktem Zeleris. 
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W przypadku kontaktu produktu z oczami miejsce to należy natychmiast przepłukać wodą. 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Leku Zeleris nie powinny podawać kobiety w ciąży. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. Okres karencji to także czas po podaniu 
leku, jaki musi upłynąć, zanim mleko może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od bydła leczonego produktem Zeleris wynosi 56 dni. 

Lek nie jest dopuszczony do stosowania u krów wytwarzających mleko przeznaczone do spożycia 
przez ludzi. Produktu nie należy także stosować u krów cielnych, których mleko ma być 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, w okresie 2 miesięcy przed planowanym ocieleniem. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Zeleris? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze 
stosowania produktu Zeleris przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Zeleris: 

W dniu 15/05/2017r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu 
Zeleris ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Zeleris znajduje się na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Zeleris właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: marzec 2017 r. 
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