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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Zolvix 
monepantelum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li 
získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho veterinárního 
lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho výbor CVMP svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny 
ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Zolvix? 

Zolvix je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku monepantel. Přípravek Zolvix je k dispozici ve 
formě perorálního roztoku (25 mg/ml). 

K čemu se přípravek Zolvix používá? 

Přípravek Zolvix se používá k léčbě a regulaci střevních infekcí způsobených červy a souvisejících 
chorob u ovcí. Přípravek Zolvix je účinný proti mnoha druhům červů. 

Přípravek Zolvix se podává jednorázově v dávce 2,5 mg na kilogram živé hmotnosti. Podávaná dávka 
se vypočítává na základě hmotnosti ovce. Perorální roztok se podává přímo na zadní část jazyka. 

Jak přípravek Zolvix působí? 

Monepantel je anthelmintikum, což je látka aktivně působící proti helmintům (cizopasným červům). 
Cizopasní červi, rovněž známí jako hlístice, jsou červovití parazité, kteří žijí ve střevech zvířat. 
Monepantel blokuje část receptoru, nikotin-acetylcholinový receptor, který je specifický pro hlístice. To 
způsobuje paralýzu a smrt červů. Monepantel je účinný proti hlísticím rezistentním na jiná 
anthelmintika. 
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Jak byl přípravek Zolvix zkoumán? 

Byla provedena celá řada laboratorních a terénních studií v různých zemích. Uskutečnily se dvě hlavní 
studie, jedna v Evropě a jedna na Novém Zélandu, u ovcí trpících různými infekcemi způsobenými 
hlísticemi. Studie provedená na Novém Zélandu a některé další studie porovnávaly účinnost přípravku 
Zolvix s jinými anthelmintiky. V těchto studiích byl měřítkem účinnosti přípravku Zolvix výskyt vajíček 
parazitů ve výkalech ovcí v různých časových bodech v průběhu studií. 

Jaký přínos přípravku Zolvix byl prokázán v průběhu studií? 

Studie prokázaly, že přípravek Zolvix je účinný proti infekcím způsobeným všemi hlavními 
gastrointestinálními hlísticemi, včetně účinnosti proti kmenům parazitů rezistentním vůči v současnosti 
dostupným širokospektrým anthelmintikům. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zolvix? 

Účinnost přípravku Zolvix nebyla stanovena pro ovce s hmotností nižší než 10 kg a bezpečnost 
přípravku nebyla stanovena pro ovce s hmotností nižší než 10 kg nebo mladší než dva týdny. Na 
oddálení vzniku rezistence se doporučuje, aby uživatelé kontrolovali úspěšnost léčby tím, že 
přezkoumají klinický vzhled ovcí, nebo provedou testy na přítomnost vajíček parazitů ve výkalech. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Uživatelé, kteří podávají tento léčivý přípravek ovcím, by měli používat ochranné rukavice. V případě 
náhodného kontaktu přípravku s kůží nebo očima by postižené místo mělo být okamžitě opláchnuto 
vodou. Všechny potřísněné oděvy by měly být svlečeny. V případě náhodného požití je nutné okamžitě 
vyhledat lékařskou pomoc a lékaři ukázat příbalovou informaci nebo etiketu. Osoby, které přípravek 
používají, nesmějí při manipulaci s přípravkem jíst, pít ani kouřit, a po použití přípravku by si měly 
umýt ruce a zasaženou pokožku. 

Jaká je ochranná lhůta tohoto léčivého přípravku? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso nebo mléko použito ke konzumaci člověkem. Ochranná lhůta pro 
maso a vnitřnosti ovcí činí sedm dnů. Přípravek Zolvix není schválen k použití u laktujících zvířat 
produkujících mléko pro lidskou spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Zolvix schválen? 

Výbor CVMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Zolvix převyšují u schválených indikací jeho rizika, a 
proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik 
tohoto přípravku jsou k dispozici v části této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi. 

Další informace o přípravku Zolvix: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zolvix platné v celé Evropské unii dne 
4. listopadu 2009. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na etiketě / vnějším 
obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2013. 
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