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Econor (valnemulín) 
Všeobecný prehľad o lieku Econor a prečo bol v EÚ povolený 

 

Čo je liek Econor a na čo sa používa? 

Liek Econor je antibiotikum. 

Používa sa u ošípaných na liečbu alebo prevenciu niekoľkých infekčných ochorení, ktoré spôsobujú 
baktérie a ktoré postihujú pľúca (t. j. enzootickej pneumónie ošípaných) alebo črevo (t. j. dyzentérie 
ošípaných, proliferatívnej enteropatie ošípaných alebo spirochetózy kolónu ošípaných). 

Liek Econor zlepšuje zdravotný stav a znižuje stratu telesnej hmotnosti liečených ošípaných, ale nie 
vždy dokáže úplne odstrániť baktérie vyvolávajúce infekciu pľúc. 

U králikov sa liek Econor používa na zníženie úmrtnosti počas vypuknutia epizootickej enteropatie 
králikov (ERE). Ide o ochorenie spojené so zmenami v bežnej rovnováhe baktérií v čreve umožňujúcimi 
rast klostrídií, teda baktérií produkujúcich toxín, ktorý paralyzuje črevo. Ochorenie ERE sa bežne 
vyskytuje na komerčných králičích farmách počas výkrmného obdobia po odstavení. 

Liek Econor obsahuje liečivo valnemulín. 

Ako sa liek Econor používa? 

Liek Econor je dostupný ako premix do liečivej kŕmnej zmesi pre ošípané (10 % a 50 %) a králiky 
(10 %) a ako perorálny prášok pre ošípané (10 %). V jednotlivých krajinách nemusí byť liek 
k dispozícii vo všetkých silách. Autorizovaný závod na výrobu krmív zamieša premix lieku Econor do 
krmiva pre ošípané alebo králiky a výsledná tzv. liečivá kŕmna zmes sa potom distribuuje chovateľom 
na liečbu veľkého počtu ošípaných alebo králikov. Majiteľ ošípaných zamieša perorálny prášok 
do krmiva, a tak používa na liečbu jednotlivých ošípaných. Dávka a dĺžka liečby závisia od ochorenia, 
na liečbu ktorého sa u zvierat používa a od ich telesnej hmotnosti. 

Výdaj lieku Econor je viazaný na lekársky predpis. Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku 
Econor, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, 
resp. lekárnika. 
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Akým spôsobom liek Econor účinkuje? 

Liečivo lieku Econor, valnemulín, je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny pleuromutilínov. Pôsobí tak, že 
blokuje produkciu proteínov v baktériách, a tým zastavuje ich rast. Valnemulín je účinný proti celému 
spektru baktérií vrátane tých, ktoré zodpovedajú za uvedené ochorenia. 

Aké prínosy lieku Econor boli preukázané v štúdiách? 

V štúdiách pri liečbe a prevencii dyzentérie u ošípaných liek Econor podávaný v krmive v dávke 3 –
 4 mg valnemulínu na kg telesnej hmotnosti denne (t. j. 75 mg na kg krmiva) počas minimálne 7 dní 
úspešne vyliečil dyzentériu ošípaných. Liek Econor v dávke 1 – 1,5 mg valnemulínu na kg telesnej 
hmotnosti denne (t. j. 25 mg na kg krmiva) účinne zabránil rozvinutiu ochorenia. 

V štúdiách pri liečbe a prevencii enzootickej pneumónie u ošípaných liek Econor podávaný v krmive 
v dávke 10 – 12 mg valnemulínu na kg telesnej hmotnosti denne (t. j. 200 mg na kg krmiva) počas až 
4 týždňov redukoval pľúcne lézie, zlepšil klinické príznaky a ukazovatele rastu ošípaných v porovnaní 
s neliečenými ošípanými. Infekcia spôsobená baktériou Mycoplasma hyopneumoniae však nebola 
odstránená. 

Pri prevencii spirochetózy kolónu ošípaných (kolitídy) bol liek Econor podávaný v krmive v dávke 1 –
 1,5 mg valnemulínu na kg telesnej hmotnosti denne (t. j. 25 mg na kg krmiva) účinný pri kontrolovaní 
klinických príznakov a zabránil úbytku hmotnosti, ktorý spôsobilo ochorenie u neliečených ošípaných. 

Pri liečbe proliferatívnej enteropatie ošípaných (ileitídy) liek Econor podávaný v krmive v dávke 3 –
 4 mg valnemulínu na kg telesnej hmotnosti denne (t. j. 75 mg na kg krmiva) počas 10 dní zlepšil 
klinický stav ošípaných, zmiernil hnačku a znížil úbytok hmotnosti. 

V štúdii zahŕňajúcej 1 152 odstavených králikov liečba liekom Econor po vypuknutí ERE, ktorá trvala 
21 dní, znížila úmrtnosť počas obdobia 4 týždňov z 23 % u neliečených králikov na 11 % u králikov, 
ktorým sa podávalo 20 mg valnemulínu na kg krmiva a približne o 8 % u králikov, ktorým sa podávalo 
30 mg valnemulínu na kg krmiva. Liek Econor mal pozitívny účinok, pokiaľ ide o zmiernenie závažnosti 
ochorenia a zlepšenie výsledku liečby.  

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Econor? 

V prípade ošípaných bol výskyt závažných nežiaducich reakcií po použití lieku Econor spojený najmä 
s plemenami a krížencami plemien dánskeho a/alebo švédskeho plemena Landrasa. Mimoriadnu 
starostlivosť treba preto venovať použitiu lieku Econor u ošípaných škandinávskeho pôvodu. 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku u ošípaných sú pyrexia (vysoká teplota) a strata chuti do jedla. 
V závažných prípadoch sa môže stať, že u zvierat sa vyskytne porucha koordinácie pohybov a 
uľahnutie. U niektorých ošípaných sa môžu objaviť aj edémy (opuchy spôsobené tekutinou) alebo 
erytém (sčervenanie) na zadnej časti tela a palpebrálny edém (edém očného viečka). 

V prípade výskytu vedľajších účinkov sa má ihneď prerušiť podávanie krmiva obsahujúceho liek Econor. 
Vážne postihnuté ošípané majú byť presunuté do čistých, suchých kotercov a má sa im podať vhodná 
liečba. 

Tympánia (roztiahnutie brucha) sa častejšie vyskytuje u králikov liečených liekom Econor ako 
u neliečených králikov. 

Králikom sa nemajú podávať nadmerné dávky, keďže to môže narušiť gastrointestinálnu flóru (baktérie 
v čreve), čo vedie k rozvoju enterotoxémie (infecii čreva). 
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Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Pri manipulácii s liekom treba nosiť rukavice. Pri miešaní lieku Econor a podávaní výsledného krmiva 
obsahujúceho liek sa má predísť priamemu kontaktu s kožou, ústami a nosom. 

Ak osoba náhodne požije liek Econor, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú 
informáciu pre používateľa alebo označenie lieku lekárovi. Osoby, u ktorých je známa alergia na 
valnemulín, majú liek Econor používať opatrne. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité a 
mäso použité na ľudskú spotrebu. Ochranná lehota pre mäso a vnútornosti z ošípaných liečených 
liekom Econor je jeden deň a pre pre mäso a vnútornosti z králikov liečených liekom Econor je nula 
dní, čo znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo je liek Econor povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Econor sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na jeho používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Econor 

Liek Econor dňa 12. marca 1999 získal povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Econor sa nachádzajú na webovej stránke 
agentúry: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPARs/Econor. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: september 2018 
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