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Kokkuvõte üldsusele 

Zeleris 
florfenikool/meloksikaam 

See on ravimi Zeleris Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet 
hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. 
Hindamisaruandes ei anta Zelerise kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Zelerise kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad 
lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Mis on Zeleris ja milleks seda kasutatakse? 

Zeleris on veterinaarravim, mida nende veister ravimiseks, kellel on kõrge palavikuga kulgev 
bakterite Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ja Histophilus somni põhjustatud veiste 
respiratoorhaigus (teatud kopsuhaigus). Zeleris sisaldab toimeainetena florfenikooli ja 
meloksikaami. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Zelerist kasutatakse? 

Zeleris on retseptiravim. Zelerist turustatakse süstelahusena. Annus sõltub looma kehamassist ja 
see manustatakse subkutaanse süstena kaelapiirkonda. Üle 150 kg kehamassiga veistel tuleb annus 
jagada osadeks ja süstida mitmesse kohta. Et Zeleris sisaldab antibiootikumi, tuleb 
antibiootikumiresistentsuse tekke minimeerimiseks hoolikalt järgida pakendi infolehe juhiseid. 
Antibiootikumiresistentsus on bakterite võime paljuneda sellise antibiootikumi manustamisel, mis 
nad tavatingimustes hävitaks või piiraks nende paljunemist. See tähendab, et antibiootikum ei 
pruugi enam loomi või inimesi nakatanud bakteritele toimida. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 
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Kuidas Zeleris toimib? 

Florfenikool on laia toimespektriga antibiootikum, mis peatab bakterite paljunemise sellega, et 
blokeerib ribosoomide aktiivsuse (bakteriraku osad, kus toimub valgusüntees). 

Meloksikaam kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite klassi (NSAID). Meloksikaam 
blokeerib prostaglandiinide tekkes osaleva ensüümi tsüklooksügenaasi. Et prostaglandiinid tekitavad 
põletikku, valu, eksudatsiooni (põletiku korral veresoontest erituv vedelik) ja palavikku, vähendab 
meloksikaam neid haigussümptomeid. 

Milles seisneb uuringute põhjal Zelerise kasulikkus? 

Ühes väliuuringus manustati 329 veiste respiratoorhaigusega ja vähemalt 40 °C kehatemperatuuriga 
vasikale kas Zelerist või ainult florfenikooli. 7. päeval oli Zeleris haigussümptomite vähendamisel 
(hinnatuna käitumise ja hingamise järgi) sama efektiivne kui ainult florfenikool. Efektiivsus Zelerise 
kasutamisel oli 67% ja florfenikooli kasutamisel 65%. Peale selle oli Zeleris esimesel 48 tunnil pärast 
süstimist kehatemperatuuri alandamisel alla 39,5 °C efektiivsem kui ainult florfenikool. 

Mis riskid Zelerisega kaasnevad? 

Zelerise kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 loomal 10st) on süstekoha 
reaktsioonid (peamiselt turse, kõvend, soojus ja valu) pärast ravimi subkutaanset manustamist. 
Need reaktsioonid on tavaliselt ajutised ja kaovad 5–15 päeva jooksul, kuid võivad püsida kuni 
49 päeva. 

Ravimi süstimisel võivad loomad reageerida nagu mõõdukale valule, näiteks pead või kaela 
liigutades. 

Zelerist ei tohi manustada aretuspullidele ega maksa-, südame- või neerujäirete, hüübimishäiretega 
või soolehaavanditega loomadele. 

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või 
loomaga kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Zelerise ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Kokkupuudet Zelerisega peavad vältima isikud, kes on florfenikooli, meloksikaami või ravimi mis 
tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). 

Ravimi juhuslikul sattumisel silma tuleb seda kohta otsekohe pesta veega. 

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte 
või etiketti. 

Zelerist ei tohi loomale manustada rasedad. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega 
tema liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui 
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piima tohib inimtoiduks tarvitada. 

Zelerisega ravitud veiste liha keeluaeg on 56 päeva. 

Ravimit ei tohi kasutada veistel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. Ühtlasi ei tohi seda kasutada 
tiinetel lehmadel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks, kahe kuu jooksul enne oodatavat 
poegimist. 

Miks Zeleris heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Zelerise kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, 
ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Zelerise kohta 

Euroopa Komisjon andis Zelerise müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 15/05/2017. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Zelerise kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -
pidajad vajavad Zelerise kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või 
pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2017. 
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