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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Zeleris 
florfenikol / meloxikám 

Ez a dokumentum a Zeleris-re vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. 
Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek az állatgyógyászati készítményre vonatkozó értékelése 
miként vezetett az Európai Unióban (EU) érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását támogató 
véleményéhez és az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem tekinthető 
gyakorlati útmutatónak a Zeleris alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben az állat gazdájának vagy tartójának a Zeleris alkalmazásával kapcsolatban gyakorlati 
információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy 
gyógyszerészéhez. 

Milyen típusú gyógyszer a Zeleris és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Zeleris egy, a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida és Histophilus somni nevű 
baktériumok által okozott, magas lázzal járó szarvasmarha légzőszervi betegségkomplex (BRD, 
egyfajta tüdőbetegség) kezelésére szolgáló állatgyógyászati készítmény. A gyógyszer 
hatóanyagként florfenikolt és meloxikámot tartalmaz. 

További információ a használati utasításban található. 

Hogyan kell alkalmazni a Zeleris-t? 

A gyógyszer csak receptre kapható, és oldatos injekció formájában kerül forgalomba. A dózis az 
állat testtömegétől függ és a nyaktájéki bőr alá adandó injekció formájában kell alkalmazni. 150 kg-
ot meghaladó testtömegű szarvasmarhák esetén a dózist megosztva, több helyre kell beadni. Mivel 
a Zeleris antibiotikumot tartalmaz, elengedhetetlen a használati utasításban található előírások 
szigorú betartása, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen az antibiotikum-rezisztencia kialakulásának 
az esélye. Az antibiotikum-rezisztencia azt jelenti, hogy a baktériumok növekedni tudnak az 
antibiotikum jelenlétében, amely normál körülmények között elpusztítaná azokat, vagy gátolná 
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növekedésüket. Így előfordulhat, hogy az antibiotikum többé nem hatékony az állatokat vagy 
embereket megfertőző baktériumokkal szemben. 

További információ a betegtájékoztatóban található. 

Hogyan fejti ki hatását a Zeleris? 

A florfenikol egy széles spektrumú antibiotikum, amely a baktériumok növekedését gátolja a 
bakteriális sejt fehérjetermelésért felelős része, a riboszóma aktivitásának gátlásán keresztül. 

A meloxikám az úgynevezett „nemszteroid gyulladáscsökkentők” (NSAID) csoportjába tartozik. A 
meloxikám a prosztaglandin szintézisben szerepet játszó, ciklooxigenáz elnevezésű enzim gátlása 
útján fejti ki hatását. Mivel a prosztaglandinok gyulladást, fájdalmat, váladékképződést (vérerekből 
történő folyadékszivárgás gyulladás esetén) és lázat kiváltó anyagok, a meloxikám a betegség ezen 
tüneteit csökkenti. 

Milyen előnyei voltak a Zeleris alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Egy terepvizsgálat során 329 szarvasmarha légzőszervi betegségkomplexben szenvedő és legalább 
40˚C testhőmérsékletű borjút kezeltek Zeleris-szel vagy önmagában adott florfenikollal. A Zeleris az 
önmagában adott florfenikollal megegyező hatékonyságot mutatott a betegség tüneteinek 
enyhítésében (a viselkedés és a légzés alapján) a 7. napon. A Zeleris esetében a sikerességi arány 
67%, a florfenikol esetében pedig 65% volt. Továbbá az injekció beadását követő első 48 órában a 
Zeleris hatékonyabbnak bizonyult a testhőmérséklet 39,5˚C alá csökkentésében, mint az önmagában 
adott florfenikol. 

Milyen kockázatokkal jár a Zeleris alkalmazása? 

A Zeleris leggyakoribb mellékhatásai (10 állat közül több mint 1-nél jelentkezhet) a bőr alá adott 
injekció helyén kialakuló reakciók (többnyire duzzanat, keménység, melegség és fájdalom). Ezek a 
reakciók általában rövid ideig tartanak és 5-15 nap alatt megszűnnek, de akár 49 napig is 
fennállhatnak. 

Az injekció beadása során az állatok mérsékelt fájdalom jeleit mutathatják, például mozgatják a 
nyakukat vagy a hátukat. 

A Zeleris nem alkalmazható tenyésztésre szánt bikáknál, valamint beszűkült máj-, szív- vagy 
vesefunkciójú, véralvadási zavarokban vagy bélfekélyben szenvedő állatoknál. 

A korlátozások teljes felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Zeleris-re vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és 
az állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Florfenikolra,  meloxikámra vagy a gyógyszer egyéb összetevőire túlérzékeny (allergiás) 
személyeknek kerülniük kell a Zeleris-szel való érintkezést. 

Amennyiben a készítmény szembe kerül, az érintett területet azonnal ki kell öblíteni vízzel. 
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Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. 

A Zeleris-t várandós nők nem alkalmazhatják. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a 
készítmény alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra 
felhasználhatják. Egyúttal azt az időtartamot is jelenti, amelynek a készítmény alkalmazása és a tej 
ember általi fogyasztása között kell eltelnie. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a Zeleris-szel kezelt szarvasmarhák által termelt hús 
esetén 56 nap. 

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő szarvasmarháknál nem 
engedélyezett. Nem alkalmazható továbbá olyan vemhes tehenek esetében, amelyeket az ellést 
követő két hónapon belül emberi fogyasztásra szánt tej termelésére szánnak. 

Miért engedélyezték a Zeleris forgalomba hozatalát? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy a 
Zeleris alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a készítmény EU-ban 
való alkalmazásának jóváhagyását. 

A Zeleris-szel kapcsolatos egyéb információ 

2017-05-15-án/-én az Európai Bizottság a Zeleris-re vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

A Zeleris-re vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Amennyiben az állat 
gazdájának vagy tartójának a Zeleris-szel történő kezeléssel kapcsolatban további információra van 
szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2017. március. 
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