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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Zeleris 
флорфеникол/мелоксикам 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) 
за Zeleris. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт 
(ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на 
употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно 
употребата на Zeleris. 

За практическа информация относно употребата на Zeleris собствениците на животни или 
животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или 
фармацевт. 

Какво представлява Zeleris и за какво се използва? 

Zeleris е ветеринарномедицински продукт, който се използва за третиране на говеда с 
респираторни заболявания (BRD, заболяване, засягащо белите дробове), свързани с висока 
температура, причинена от бактериите Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida и 
Histophilus somni. Zeleris съдържа активните вещества флорфеникол и мелоксикам. 

За повече информация вижте листовката. 

Как се използва Zeleris? 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание и се предлага под 
формата на инжекционен разтвор. Дозата зависи от теглото на животното и се прилага чрез 
инжекция под кожата в областта на шията. При говеда, които тежат над 150 kg, дозата трябва 
да се раздели и инжектира на повече от едно място. Тъй като Zeleris сдържа антибиотик е 
изключително важно да се спазват строго инструкциите в листовката, за да се намали до 
минимум рискът от развиване на антибиотична резистентност. Антибиотична резистентност е 
способността на бактериите да се развиват при наличието на антибиотик, който в обичайни 
условия ги убива или спира растежа им. Това означава, че антибиотикът може да престане да 
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бъде ефективен срещу бактериите, заразили хора или животни. 

За повече информация вижте листовката. 

Как действа Zeleris? 

Флорфеникол е широкоспектърен антибиотик, който спира растежа на бактерии чрез 
блокиране на активността на рибозомите, част от бактериалните клетки, в която се 
произвеждат протеини. 

Мелоксикам принадлежи към класа на лекарствата, наричани нестероидни 
противовъзпалителни средства (НСПВС). Мелоксикам действа, като блокира ензима, наречен 
циклооксигеназа, участващ в производството на простагландини. Тъй като простагландините 
са вещества, които предизвикват възпаление, болка, ексудация (течност, която излиза от 
кръвоносните съдове при възпаление) и повишена температура, мелоксикам намалява тези 
признаци на заболяването. 

Какви ползи от Zeleris са установени в проучванията? 

В едно полево проучване 329 телета с респираторно заболяване и телесна температура 40˚C 
или по-висока са лекувани или със Zeleris, или с флорфеникол самостоятелно. Zeleris е 
ефективен колкото флорфеникол самостоятелно за подобряване на признаците на заболяването 
(въз основа на поведение и дишане) в ден 7. При Zeleris се постига успех от 67% в сравнение с 
65% за флорфеникол. Освен това през първите 48 часа след инжекцията Zeleris е по-
ефективен, отколкото флорфеникол самостоятелно, за намаляване на телесната температура 
под 39,5˚C. 

Какви са рисковете, свързани със Zeleris? 

Най-често срещаните нежелани лекарствени реакции при Zeleris (които могат да засегнат 
повече от 1 на 10 животни) са реакции на мястото на инжектиране (главно оток, втвърдяване, 
топлина и болка) след инжекция под кожата. Тези реакции обикновено са краткотрайни и 
отзвучават в рамките на от 5 до 15 дни, но могат да продължат до 49 дни. 

По време на инжектиране на продукта животните могат да покажат признаци на умерена 
болка, като движение на главата или шията. 

Zeleris не трябва да се прилага на бикове, предназначени за разплод, нито на животни с 
увредена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция, свързани с кървене заболявания или 
със стомашни язви. 

За пълния списък на ограниченията вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в 
листовката за Zeleris, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и 
собствениците на животни или животновъдите. 

Хора с установена свръхчувствителност (алергични реакции) към флорфеникол, мелоксикам 
или някоя от другите съставки на лекарството трябва да избягват контакт със Zeleris. 
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При контакт с очите, засегнатото място трябва да се изплакне веднага с вода. 

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката или етикетът на продукта. 

Zeleris не трябва да се прилага от бременни жени. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора. Това е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, 
преди млякото да може да бъде използвано за консумация от хора. 

Карентният срок за месо от говеда, третирани със Zeleris, е 56 дни. 

Ветеринарномедицинският продукт не е лицензиран за употреба при крави, чието мляко е 
предназначено за човешка консумация. Той не трябва да се използва и при бременни крави, 
чието мляко е предназначено за човешка консумация, в рамките на два месеца след отелване. 

Защо Zeleris е лицензиран за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че 
ползите от Zeleris са по-големи от рисковете, и препоръча Zeleris да бъде лицензиран за 
употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Zeleris: 

На 15/05/2017 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Zeleris, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Zeleris може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно третирането със Zeleris собствениците на животни или животновъдите 
следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста: март 2017 г. 
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