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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Zolvix 
Monepantel 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. Dan għandu l-għan li 
jispjega kif il-valutazzjoni magħmula mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju 
(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu. 

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk 
teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek, 
ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet 
tas-CVMP, aqra d-diskussjoni xjentifika (parti mill-EPAR). 

X’inhu Zolvix? 

Zolvix huwa mediċina li fih is-sustanza attiva monepantel. Zolvix jiġi f’soluzzjoni orali (25 mg/ml). 

Għal xiex jintuża Zolvix? 

Zolvix jintuża fit-trattament u l-kontroll ta’ infezzjonijiet tad-dud fl-intestini u mard relatat fin-nagħaġ. 
Zolvix huwa effettiv kontra varjetà wiesa’ ta’ speċi ta’ dud. 

Zolvix jingħata bħala doża waħda ta’ 2.5 mg għal kull kilogramm tal-piż tal-ġisem.  L-ammont li jrid 
jintuża huwa kkalkulat skont il-piż tan-nagħġa. Is-soluzzjoni orali tingħata direttament fuq wara tal-
ilsien. 

Kif jaħdem Zolvix? 

Monepantel, huwa antelmintiku, sustanza li hi attiva kontra l-elminti. L-elminti, magħrufa wkoll bħala 
nematodi, huma parassiti simili tad-dud li jgħixu fl-intestini tal-annimali. Monepantel jimblokka parti 
mir-riċettur, ir-riċettur nikotiniku aċetikolinu, li huwa speċifiku għan-nematodi. Dan jikkawża paraliżi u 
mewt tad-dud. Monepantel huwa effettiv kontra n-nematodi reżistenti għal antelmentiċi oħra. 
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Kif ġie studjat Zolvix? 

Saru numru ta’ studji fil-laboratorju u provi kliniċi fuq il-post f’diveri pajjiżi. Żewġ studji ewlenin 
twettqu wieħed minnhom fl-Ewropa u ieħor fi New Zealand, fuq nagħaġ li jbatu minn firxa ta’ 
infezzjonijiet tan-nematodi. L-istudju ta’ New Zealand u xi studji addizzjonali qabblu l-effikaċja ta’ 
Zolvix ma’ antelmentiċi oħra. Fl- istudji, l-effikaċja ta’ Zolvix tkejlet billi ħarsu lejn il-bajd tal-parassiti 
fil-feċi ta-nagħaġ fi żminijiet differenti matul il-provi. 

X’benefiċċju wera Zolvix waqt l-istudji mwettqa? 

L-istudji wrew li Zolvix huwa effettiv kontra l-infezzjonijiet tan-nematodi gastrointestinali maġġuri 
kollha, fosthom l-effikaċja kontra t-tipi ta’ parassiti reżistenti għall-ispettru wiesa’ta’ antemiltiċi 
disponibbli attwalment. 

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Zolvix? 

L-effikaċja ta’ Zolvix għadha ma ġietx stabbilita f’nagħaġ li jiżnu inqas minn 10 kg u s-sigurtà għadha 
ma ġietx stabbilita f’nagħaġ li jiżnu inqas minn 10 kg jew li għandhom inqas minn ġimagħtejn. Sabiex 
jgħinu fl-iżvilupp tar-reżistenza, huwa rrakkomandat li l-utenti jiċċekkjaw is-suċċess tat-trattament billi 
jeżaminaw id-dehra klinika tan-nagħġa, jew billi jittestjaw jekk hemmx bajd tal-parassiti fil-feċi. 

Xi prekawzjonijiet għandhom jieħdu l-persuni li jagħtu l-mediċina jew li 
jiġu f’kuntatt mal-annimal? 

L-utenti li qed jamministraw din il-mediċina lin-nagħaġ għandhom jilbsu ingwanti protettivi. F’każ li 
jaqa’ xi likwidu fuq il-ġilda jew fl-għajnejn, l-utent għandu jlaħlaħ dik il-parti minnufih bl-ilma. 
Kwalunkwe ħwejjeġ li jkunu kontaminati għandhom jitneħħew. Fil-każ ta’ inġestjoni aċċidentali, 
għandu jitfittex parir mediku minnufih u jintwera l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. L-utent 
m’għandux jiekol, jixrob jew ipejjep waqt li tkun qiegħed jamministra l-prodott u għandu jaħsel idejh u 
l-ġilda esposta wara li jkun uża l-prodott. 

Kemm għandu jdum il-perjodu ta’ tiżmim? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara li tingħata l-mediċina u qabel ma l-animal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam jew il-ħalib tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Il-perjodu ta’ tiżmim 
għan-nagħaġ għal-laħam u l-ġewwieni huwa ta’ sebat ijiem. Zolvix mhux permess għall-użu f’annimali 
li jaħilbu u jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem 

Għaliex ġie approvat Zolvix? 

Is-CVMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Zolvix huma akbar mir-riskji tiegħu meta jintuża għall-
indikazzjonijiet approvati u rrakkomanda li Zolvix jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.  Ir-
rapport dwar il-bilanċ bejn il-benefiċċji u r-riskji jinstab fil-modulu tad-diskussjoni xjentifika ta’ dan l-
EPAR. 

Aktar tagħrif dwar Zolvix: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal 
Zolvix fl-4 ta’ Novembru 2009. Informazzjoni dwar l-istatus tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’ 
tinstab fuq it-tikketta/il-pakkett ta’ barra. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Novembru 2013. 
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