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Povzetek EPAR za javnost 

Zeleris 
florfenikol/meloksikam 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Zeleris. Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je 
priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni 
namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Zeleris naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo 
za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Zeleris in za kaj se uporablja? 

Zeleris je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zdravljenje dihalnih obolenj 
goveda (BRD, bolezni, ki prizadene pljuča), povezane z visoko telesno temperaturo, ki jo povzročajo 
bakterije Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida in Histophilus somni. Vsebuje zdravilni 
učinkovini florfenikol in meloksikam. 

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako se zdravilo Zeleris uporablja? 

Izdaja in predpisovanje zdravila je le na recept, na voljo pa je v obliki raztopine za injiciranje. 
Odmerek je odvisen od telesne mase živali in se daje z injekcijo v podkožje na predelu vratu. Pri 
govedu, ki tehta več kot 150 kg, je treba odmerek razdeliti in ga injicirati na več kot enem mestu. 
Ker zdravilo Zeleris vsebuje antibiotik, je pomembno natančno slediti napotkom v navodilu za 
uporabo, da se razvoj odpornosti na antibiotike zmanjša na najnižjo možno raven. S pridobitvijo 
odpornosti proti antibiotikom dobijo bakterije sposobnost za rast kljub prisotnosti antibiotika, ki bi 
jih sicer običajno uničil ali omejil njihovo rast. To pomeni, da antibiotik morda nima več učinka na 
bakterije, s katerimi so okužene živali ali ljudje. 

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 
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Kako zdravilo Zeleris deluje? 

Florfenikol je antibiotik širokega spektra, ki zaustavlja rast bakterij tako, da blokira aktivnost 
ribosomov, tj. delov bakterijske celice, v katerih nastajajo beljakovine. 

Meloksikam spada v skupino zdravil, imenovanih nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID). 
Meloksikam deluje tako, da zavira encim, imenovan ciklooksigenaza, ki sodeluje pri tvorjenju 
prostaglandinov. Prostaglandini so snovi, ki sprožajo vnetje, bolečino in izcejanje tekočine (izcejanje 
tekočine iz krvnih žil med vnetnim procesom) ter povišano telesno temperaturo, meloksikam pa te 
bolezenske znake zmanjšuje. 

Kakšne koristi je zdravilo Zeleris izkazalo v študijah? 

V terenski študiji je bilo samo z zdravilom Zeleris ali samo s florfenikolom zdravljenih 329 telet z 
dihalnim obolenjem in s telesno temperaturo, ki je znašala 40 ˚C ali več. Zdravilo Zeleris je bilo pri 
izboljšanju znakov bolezni (glede na vedenje in dihanje) sedmega dne enako učinkovito kot samo 
florfenikol. V primerjavi z uspešnostjo zdravljenja s florfenikolom, ki je znašala 65 %, je uspešnost 
zdravljenja z zdravilom Zeleris znašala 67 %. Poleg tega je bilo zdravilo Zeleris pri zniževanju telesne 
temperature na raven, nižjo od 39,5 ˚C, v prvih 48 urah po injiciranju bolj učinkovito od samostojno 
danega florfenikola. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Zeleris? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Zeleris (ki lahko prizadenejo več kot 1 od 10 živali) so reakcije 
na mestu injiciranja (najpogostejše so otekanje, otrdelost, vročina in bolečina) po injiciranju pod 
kožo. Te reakcije so običajno kratkotrajne in izginejo v petih do 15 dneh, lahko pa trajajo do 49 dni. 

Med injiciranjem tega zdravila lahko živali kažejo znake zmerne bolečine, npr. s premikanjem glave 
ali vratu. 

Zdravila Zeleris se ne sme dajati bikom, namenjenim vzreji, in živalim z okvarjenim delovanjem 
jeter, srca ali ledvic, motnjami strjevanja krvi ali ulceracijo črevesja. 

Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene informacije 
o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in lastniki 
ali skrbniki živali. 

Osebe, ki so preobčutljive za (alergične na) florfenikol, meloksikam ali katero koli drugo sestavino 
zdravila, se morajo stiku z zdravilom Zeleris izogibati. 

V primeru stika z očmi je treba prizadeto področje nemudoma izprati z vodo. 

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. 

Zdravila Zeleris ne smejo dajati nosečnice. 
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Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. Pomeni tudi čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko mleko uporabi 
za prehrano ljudi. 

Karenca za meso goveda, zdravljenega z zdravilom Zeleris, je 56 dni. 

Zdravilo ni odobreno za uporabo pri kravah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Dva meseca 
pred telitvijo se zdravila ne sme dajati brejim kravam, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. 

Zakaj je bilo zdravilo Zeleris odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi 
zdravila Zeleris večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Zeleris: 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Zeleris, veljavno po vsej Evropski uniji, 
izdala 15/05/2017. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Zeleris je na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več 
informacij o zdravljenju z zdravilom Zeleris naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen marca 2017. 
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