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Rezumat EPAR destinat publicului 

Zeleris 
florfenicol/meloxicam 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru 
Zeleris. Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul veterinar, pentru a 
recomanda autorizarea în Uniunea Europeană (UE) și condițiile de utilizare. Scopul documentului nu 
este să ofere recomandări practice referitoare la utilizarea Zeleris. 

Pentru informații practice privind utilizarea Zeleris, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să 
citească prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Ce este Zeleris și pentru ce se utilizează? 

Zeleris este un medicament veterinar utilizat pentru tratarea bolilor respiratorii la bovine (BRD, o 
afecțiune care afectează plămânii) asociate cu temperatură ridicată, cauzate de bacteriile 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida și Histophilus somni. Zeleris conține substanțele 
active florfenicol și meloxicam. 

Pentru mai multe informații, consultați prospectul. 

Cum se utilizează Zeleris? 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de rețetă și este disponibil sub formă de soluție 
injectabilă. Doza depinde de greutatea animalului și se administrează prin injecție subcutanată în 
zona gâtului. Pentru bovinele cu greutatea mai mare de 150 kg, doza trebuie divizată și injectată în 
mai multe locuri. Deoarece Zeleris conține un antibiotic, este esențial să se respecte cu strictețe 
instrucțiunile din prospect pentru a reduce la minimum dezvoltarea rezistenței la antibiotic. 
Rezistența la antibiotic este capacitatea bacteriilor de a se dezvolta în prezența unui antibiotic care 
în mod normal le-ar distruge sau le-ar limita dezvoltarea. Aceasta înseamnă că antibioticul își poate 
pierde efectul asupra bacteriilor care infectează animale sau oameni. 

Pentru mai multe informații, consultați prospectul. 
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Cum acționează Zeleris? 

Florfenicolul este un antibiotic cu spectru larg, care oprește dezvoltarea bacteriilor prin blocarea 
activității ribozomilor, partea din celulele bacteriene în care sunt produse proteinele. 

Meloxicamul aparține unui grup de medicamente numite medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS). Meloxicamul acționează blocând o enzimă numită ciclooxigenază, care este 
implicată în producerea de prostaglandine. Întrucât prostaglandinele sunt substanțe care 
declanșează inflamație, durere, exsudație (lichid care se scurge din vasele de sânge în timpul unei 
inflamații) și febră, meloxicamul reduce aceste simptome ale bolii. 

Ce beneficii a prezentat Zeleris pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu de teren, 329 de viței cu boala respiratorie bovină și temperatura corpului de 40˚C sau 
mai mare au fost tratați fie cu Zeleris, fie doar cu florfenicol. Zeleris a fost la fel de eficient ca 
florfenicolul în monoterapie în ceea ce privește ameliorarea simptomelor bolii (pe baza 
comportamentului și respirației) în ziua 7. Cu Zeleris a fost obținută o rată de succes de 67%, 
comparativ cu 65% pentru florfenicol. În plus, în primele 48 de ore după injectare, Zeleris a fost mai 
eficient decât florfenicolul în monoterapie în ceea ce privește reducerea temperaturii corpului sub 
39,5˚C. 

Care sunt riscurile asociate cu Zeleris? 

Cele mai frecvente efecte secundare asociate cu Zeleris (care pot afecta mai mult de 1 animal din 
10) sunt reacțiile la locul injectării (cel mai adesea umflături, indurație, căldură și durere) după 
injectarea subcutanată. Aceste efecte sunt, de obicei, tranzitorii și dispar în termen de 5 până la 15 
zile, dar pot persista până la 49 de zile. 

În timpul injectării acestui produs, animalele pot prezenta semne de durere moderată, manifestată 
prin mișcarea capului sau a gâtului. 

Zeleris nu se utilizează la taurii adulți destinați pentru reproducție și nici la animalele cu afecțiuni 
hepatice, cardiace sau renale, cu tulburări hemoragice sau cu ulcerații intestinale. 

Pentru lista completă de restricții, consultați prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Zeleris au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul 
medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. 

Persoanele care sunt hipersensibile (alergice) la florfenicol, meloxicam sau la oricare dintre 
excipienți, trebuie să evite contactul cu Zeleris. 

În caz de contact cu ochii, zona afectată trebuie clătită imediat cu apă. 

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului 
prospectul sau eticheta produsului. 

Zeleris nu trebuie administrat de femeile gravide. 
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Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman.Este, de asemenea, 
timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului, înainte ca laptele să poată fi 
utilizat pentru consum uman. 

Perioada de așteptare pentru carnea de la bovinele tratate cu Zeleris este de 56 de zile. 

Medicamentul nu este autorizat pentru utilizare la vacile care produc lapte pentru consum uman. De 
asemenea, nu se utilizează la vacile gestante, care produc lapte pentru consum uman, înainte cu cel 
puțin 2 luni până la fătare. 

De ce a fost aprobat Zeleris? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a hotărât că beneficiile Zeleris 
sunt mai mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE. 

Alte informații despre Zeleris: 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Zeleris, valabilă pe întreg 
teritoriul UE, la 15/05/2017. 

EPAR-ul complet pentru Zeleris este disponibil pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 
referitoare la tratamentul cu Zeleris, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să citească 
prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în martie 2017. 
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