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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Zeleris 
florfenikol/meloxikam 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Zeleris. Vysvetľuje, 
akým spôsobom agentúra vyhodnotila tento veterinárny liek s cieľom odporučiť jeho registráciu 
v Európskej únii (EÚ) a podmienky jeho používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť 
praktické rady o tom, ako používať liek Zeleris. 

Praktické informácie o používaní lieku Zeleris majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v písomnej 
informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika. 

Čo je liek Zeleris a na čo sa používa? 

Zeleris je veterinárny liek, ktorý sa používa na liečbu hovädzieho dobytka s respiračným ochorením 
hovädzieho dobytka (BRD, ochorenie postihujúce pľúca) sprevádzanom vysokou teplotou, ktoré 
spôsobujú baktérie Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni. Liek Zeleris 
obsahuje účinné látky florfenikol a meloxikam. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Ako sa liek Zeleris používa? 

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis a liek je k dispozícii vo forme injekčného roztoku. 
Dávka závisí od hmotnosti zvieraťa a podáva sa vo forme injekcie pod kožu v oblasti krku. 
U hovädzieho dobytka s hmotnosťou nad 150 kg sa musí dávka rozdeliť a podať injekčne na 
viacerých miestach. Keďže liek Zeleris obsahuje antibiotikum, je nevyhnutné postupovať presne 
podľa pokynov uvedených v písomnej informácii pre používateľa, aby sa minimalizoval vznik 
antibiotickej rezistencie. Antibiotická rezistencia je schopnosť baktérií rásť v prítomnosti antibiotika, 
ktoré by ich za normálnych okolností usmrtilo alebo obmedzilo ich rast. To znamená, že 
antibiotikum už nemusí byť účinné voči baktérii infikujúcej zvieratá alebo ľudí. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 
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Akým spôsobom liek Zeleris účinkuje? 

Florfenikol je širokospektrálne antibiotikum, ktoré obmedzuje rast baktérií blokovaním aktivity 
ribozómov, teda tej časti buniek baktérií, kde sa produkujú proteíny. 

Meloxikam patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). 
Meloxikam účinkuje tak, že blokuje enzým nazývaný cyklooxygenáza, ktorý sa podieľa na tvorbe 
prostaglandínov. Keďže prostaglandíny sú látky, ktoré spúšťajú zápal, bolesť, exsudáciu (vytekanie 
tekutiny z ciev pri zápale) a horúčku, meloxikam zmierňuje uvedené príznaky ochorenia. 

Aké prínosy lieku Zeleris boli preukázané v štúdiách? 

V terénnej štúdii bolo liečených 329 teliat s respiračným ochorením hovädzieho dobytka a telesnou 
teplotou 40 ˚C alebo vyššou buď liekom Zeleris, alebo florfeniklom v monoterapii. Liek Zeleris bol 
rovnako účinný ako florfenikol podávaný samostatne so zlepšujúcimi sa príznakmi ochorenia (podľa 
správania a dýchania) na 7. deň. Úspešnosť lieku Zeleris dosiahla 67 % v porovnaní so 65 % 
u florfeniklu. Okrem toho v prvých 48 hodinách po podaní injekcie bol liek Zeleris účinnejší ako 
florfenikol v monoterapii znižujúc telesnú teplotu pod 39,5 ˚C. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Zeleris? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Zeleris (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 zviera z 10) sú reakcie 
v mieste vpichu injekcie (predovšetkým opuch, stvrdnutie, zápal a bolesť) po podaní injekcie pod 
kožu. Tieto reakcie sú zvyčajne krátkodobé a vymiznú do 5 až 15 dní, ale môžu trvať až 49 dní. 

Pri injekčnom podaní lieku môžu zvieratá vykazovať príznaky miernej bolesti, prejavujúce sa 
pohybom hlavy alebo krku. 

Liek Zeleris sa nesmie podávať plemenným býkom ani zvieratám s poruchou funkcie pečene, srdca 
alebo obličiek, poruchami krvácania alebo vredmi v črevách. 

Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu 
látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti lieku Zeleris vrátane príslušných opatrení, ktoré majú odborní veterinárni 
pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. 

Osoby, ktoré sú precitlivené (alergické) na florfenikol, meloxikam alebo na inú zložku lieku, sa majú 
vyhýbať kontaktu s liekom Zeleris. 

Po kontakte lieku s očami treba postihnuté miesto ihneď opláchnuť vodou. 

V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať 
písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Liek Zeleris nemajú podávať tehotné ženy. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
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a mäso použité na ľudskú spotrebu. Ide tiež o čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako 
možno mlieko použiť na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso hovädzieho dobytka, ktorý bol liečený liekom Zeleris, je 56 dní. 

Liek nie je povolený na používanie u kráv produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu. Nemá sa 
podávať ani teľným kravám, ktoré sú určené na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu, počas dvoch 
mesiacov od otelenia. 

Prečo bol liek Zeleris povolený? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) rozhodol, že prínosy lieku Zeleris sú väčšie než riziká 
spojené s jeho používaním a odporučil jeho registráciu v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Zeleris  

Dňa 15/05/2017 Európska komisia vydala rozhodnutie o registrácii lieku Zeleris platné v celej 
Európskej únii. 

Úplné znenie správy EPAR o lieku Zeleris sa nachádza na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak 
majitelia alebo chovatelia zvierat potrebujú ďalšie informácie o liečbe liekom Zeleris, nájdu ich 
v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, 
resp. lekárnika. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: marec 2017 
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