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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Zolvix 
monepantel 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, hogy 
az állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 
miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 
állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 
állatorvosához. Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást. 

Milyen típusú gyógyszer a Zolvix? 

A Zolvix egy monepantel nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. A Zolvix belsőleges oldat 
(25 mg/ml) formájában kapható. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Zolvix? 

A Zolvix-et juhok bélféreg fertőzéseinek és azzal összefüggő betegségeinek kezelésére és 
szabályozására alkalmazzák. A Zolvix sokféle féregfajjal szemben hatásos. 

A Zolvix-et egyetlen, 2,5 mg/testtömeg kilogramm adagban kell beadni. Az alkalmazandó adag 
mennyiségét a juh testsúlya alapján számítják ki. A belsőleges oldatot közvetlenül a nyelv hátsó 
részére kell adni. 

Hogyan fejti ki hatását a Zolvix? 

A monepantel egy antelmintikum, amely a bélférgekkel szemben hatásos anyag. A nematódáknak is 
nevezett bélférgek az állatok belében élő féregszerű paraziták. A monepantel gátolja egy, a 
nematódákra jellemző receptor, a nikotinikus acetilkolin receptor egy részét, ami a férgek bénulását 
vagy elpusztulását okozza. A monepantel hatásos az egyéb antelmintikumokra rezisztens 
nematódákkal szemben. 
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Milyen módszerekkel vizsgálták a Zolvix-et? 

Számos laboratóriumi és terepvizsgálatot végeztek több országban. Nematódák által okozott többféle 
fertőzésben szenvedő juhokon két fő vizsgálatot végeztek, egyet Európában, egyet pedig Új-Zélandon. 
Az új-zélandi vizsgálatban és néhány további vizsgálatban a Zolvix hatékonyságát egyéb 
antelmintikumok hatékonyságával hasonlították össze. A Zolvix hatékonyságát mindegyik vizsgálatban 
a vizsgálatok különböző időpontjaiban a juhok üledékében található parazitapeték számával mérték. 

Milyen előnyei voltak a Zolvix alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A vizsgálatok kimutatták, hogy a Zolvix hatékony az összes jelentős gasztrointesztinális nematóda által 
okozott fertőzéssel szemben, ideértve a jelenleg kapható széles spektrumú antelmintikumokra 
rezisztens parazitatörzsekkel szembeni hatékonyságot. 

Milyen kockázatokkal jár a Zolvix alkalmazása? 

A Zolvix hatékonyságát nem állapították meg 10 kg-nál kisebb testsúlyú juhokra vonatkozóan, és a 
készítmény biztonságosságát sem állapították meg 10 kg-nál kisebb testsúlyú vagy két hétnél fiatalabb 
juhokra vonatkozóan. A rezisztencia kialakulásának késleltetése érdekében javasolt, hogy a 
felhasználók ellenőrizzék a kezelés sikerét a klinikai megjelenés megvizsgálásával, vagy azzal, hogy 
ellenőrzik, található-e parazitapete az ürülékben. 

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

A készítményt beadó személyeknek védőkesztyűt kell viselniük. Véletlen bőrre kerülés vagy szembe 
jutás esetén az érintett területet azonnal mossa le vízzel. A szennyezett ruhákat le kell venni. Véletlen 
lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és az orvosnak meg kell mutatni a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. A készítmény használata alatt ne egyen, ne igyon, ne 
dohányozzon, és a készítmény használata után mosson kezet, és mossa le az érintett bőrfelületet. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az az időtartam, amelynek a gyógyszer alkalmazása és az 
állat levágása, illetve húsának emberi fogyasztása, valamint a tej emberi fogyasztása között kell 
eltelnie. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a juh húsának és belsőségeinek esetében hét nap. 
A Zolvix alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet adó állatoknál nem engedélyezett. 

Miért engedélyezték a Zolvix forgalomba hozatalát? 

A CVMP megállapította, hogy a Zolvix előnyei az engedélyezett javallatban meghaladják a 
kockázatokat, és javasolta a Zolvix-re vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. Az előny-
kockázat profil az EPAR tudományos indokolást tartalmazó moduljában található. 

A Zolvix-szel kapcsolatos egyéb információ 

2009. november 4-én az Európai Bizottság a Zolvix-re vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A termék kiadhatóságára vonatkozó információk a 
címkén vagy a külső csomagoláson találhatók. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2013. November. 
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