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Sammanfattning av EPAR för allmänheten 

Zeleris 
florfenikol/meloxikam 

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zeleris. 
Det förklarar hur EMA bedömt detta veterinärmedicinska läkemedel för att rekommendera 
godkännande i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur 
Zeleris ska användas. 

För praktisk information om hur Zeleris ska användas bör djurägare eller djurhållare läsa 
bipacksedeln. De kan också kontakta veterinär eller apotekspersonal. 

Vad är Zeleris och vad används det för? 

Zeleris är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att behandla luftvägsinfektion hos 
nötkreatur (BRD, en sjukdom som drabbar lungorna) förenad med hög kroppstemperatur, vilken 
orsakas av bakterierna Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida och Histophilus somni. 
Zeleris innehåller två aktiva substanser: florfenikol och meloxikam. 

Mer information finns i bipacksedeln. 

Hur används Zeleris? 

Läkemedlet är receptbelagt och finns som injektionsvätska, lösning. Dosen beror på djurets vikt och 
ges genom injektion under huden i nackområdet. Hos nötkreatur som väger över 150 kilo måste 
dosen delas upp och injiceras på mer än ett ställe. Eftersom Zeleris innehåller ett antibiotiskt medel 
är det viktigt att du noga följer instruktionerna i bipacksedeln för att minimera risken för utveckling 
av antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är bakteriernas förmåga att föröka sig i närvaro av ett 
antibiotiskt medel som normalt skulle döda dem eller hämma deras tillväxt. Detta innebär att det 
antibiotiska medlet inte längre har effekt på bakterier som infekterar djur eller människor. 

Mer information finns i bipacksedeln. 
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Hur verkar Zeleris? 

Florfenikol är ett bredspektrumantibiotikum som hindrar bakteriernas tillväxt genom att blockera 
aktiviteten av ribosomer, som är den del av bakteriecellerna där proteiner produceras. 

Meloxikam tillhör en klass läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
(NSAID). Meloxikam verkar genom att blockera ett enzym som kallas cyklooxygenas, som 
medverkar till att bilda prostaglandiner. Prostaglandiner är ämnen som utlöser inflammation, 
smärta, exsudation (utsippring av vätska genom blodkärlsväggarna vid inflammation) och feber. 
Meloxikam minskar dessa tecken på sjukdom. 

Vilken nytta med Zeleris har visats i studierna? 

I en fältstudie behandlades 329 kalvar med luftvägsinfektion och en kroppstemperatur på minst 
40 ˚C med endera Zeleris eller florfenikol som enda läkemedel. Zeleris var lika effektivt som 
florfenikol ensamt när det gäller att förbättra tecken på sjukdom (baserat på beteende och andning) 
på dag 7. En andel lyckade behandlingar på 67 procent uppnåddes med Zeleris jämfört med 
65 procent för florfenikol. De första 48 timmarna efter injektionen var Zeleris dessutom effektivare 
än florfenikol ensamt när det gäller att sänka kroppstemperaturen till under 39,5 ˚C. 

Vilka är riskerna med Zeleris? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Zeleris (kan förekomma hos fler än 1 av 10 djur) är 
reaktioner på injektionsstället (främst svullnad, förhårdnad, värme och smärta) efter injektion under 
huden. Dessa reaktioner är vanligtvis kortvariga och går över inom 5 till 15 dagar men kan vara i 
upp till 49 dagar. 

Under pågående injektion av denna produkt kan djur visa tecken på måttlig smärta, när de 
exempelvis rör på huvudet eller nacken. 

Zeleris får inte ges till tjurar som är avsedda för avel eller till djur med nedsatt lever-, hjärt- eller 
njurfunktion, blödningssjukdomar eller med tarmsår. 

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Zeleris. Där anges 
också de försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och djurägare eller djurhållare ska 
vidta. 

Personer som är överkänsliga (allergiska) mot florfenikol, meloxikam eller något annat 
innehållsämne i läkemedlet ska undvika kontakt med Zeleris. 

Vid oavsiktlig ögonkontakt ska det berörda området omedelbart sköljas med vatten. 

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten. 

Zeleris ska inte administreras av gravida kvinnor. 
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Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå efter det att man gett läkemedlet och fram till dess att djuret 
kan slaktas och köttet användas som livsmedel. Det är också den tid som ska gå från det att 
läkemedlet administrerats och fram till dess att mjölken kan användas som livsmedel. 

Karenstiden för kött från nötkreatur som behandlats med Zeleris är 56 dagar. 

Läkemedlet får inte ges till kor som producerar mjölk som används som livsmedel. Det ska inte 
heller ges till dräktiga kor som är avsedda att producera mjölk som används som livsmedel inom två 
månader före kalvningen. 

Varför godkänns Zeleris? 

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Zeleris är större än 
riskerna och rekommenderade att Zeleris skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Zeleris 

Den 15/05/2017 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zeleris som 
gäller i hela EU. 

EPAR för Zeleris finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Mer information till djurägare eller djurhållare om 
hur Zeleris ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta veterinär eller 
apotekspersonal. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i mars 2017. 
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