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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Zolvix 
monepantel 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 
is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft 
de gebruiksvoorwaarden. 

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op 
met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De 
wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het 
EPAR opgenomen. 

Wat is Zolvix? 

Zolvix is een geneesmiddel dat de werkzame stof monepantel bevat. Zolvix is verkrijgbaar in de vorm 
van een drank (25 mg/ml). 

Wanneer wordt Zolvix voorgeschreven? 

Zolvix wordt gebruikt voor de behandeling en beheersing van worminfecties in de darmen en daarmee 
samenhangende ziekten bij schapen. Zolvix werkt doeltreffend tegen een hele reeks wormsoorten. 

Zolvix wordt toegediend in de vorm van een eenmalige dosis van 2,5 mg per kilogram 
lichaamsgewicht. De te gebruiken hoeveelheid wordt berekend op basis van het gewicht van het 
schaap. De oplossing wordt rechtstreeks op de tong toegediend. 

Hoe werkt Zolvix? 

Monepantel is een anthelminthicum (een stof die werkzaam is tegen rondwormen). Rondwormen, ook 
nematoden genoemd, zijn wormachtige parasieten die voorkomen in de darmen van dieren. 
Monepantel blokkeert een deel van de zogenoemde nicotineacetylcholinereceptor, een receptor die 
eigen is aan nematoden. Daardoor worden de wormen verlamd en gedood. Monepantel werkt 
doeltreffend tegen nematoden die resistent zijn tegen andere anthelminthica. 
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Hoe is Zolvix onderzocht? 

In verscheidene landen zijn een aantal laboratorium- en veldonderzoeken uitgevoerd. Er zijn twee 
hoofdstudies uitgevoerd, één in Europa en één in Nieuw-Zeeland, bij schapen die aan diverse 
nematodeninfecties leden. De Nieuw-Zeelandse studie en enkele aanvullende studies vergeleken de 
werkzaamheid van Zolvix met die van andere anthelminthica. In de studies werd de werkzaamheid van 
Zolvix gemeten door op verschillende tijdstippen tijdens de tests de uitwerpselen van de schapen te 
onderzoeken op parasieteneitjes. 

Welke voordelen bleek Zolvix tijdens de studies te hebben? 

Uit de studies bleek dat Zolvix werkzaam is tegen infecties van alle belangrijke maag-darmnematoden, 
met inbegrip van stammen van parasieten die resistent zijn tegen de momenteel verkrijgbare 
breedspectrumanthelminthica (anthelminthica met een breed werkingsgebied). 

Welke risico’s houdt het gebruik van Zolvix in? 

De werkzaamheid van Zolvix is niet aangetoond bij schapen die minder dan 10 kg wegen en de 
veiligheid van het middel is niet bewezen bij schapen die minder dan 10 kg wegen of jonger dan twee 
weken zijn. Om de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan, wordt de gebruikers aangeraden te 
controleren of de behandeling aanslaat door de klinische conditie van het schaap te volgen of de 
uitwerpselen te onderzoeken op eitjes. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Bij toediening van het middel moeten beschermende handschoenen worden gedragen. In geval van 
ongewilde aanraking met de huid of de ogen, moet onmiddellijk worden gespoeld met water. Besmette 
kleding moet worden uitgetrokken. In geval van accidentele inname moet onmiddellijk een arts worden 
geraadpleegd en hem/haar de bijsluiter of het etiket worden getoond. Tijdens het gebruik van het 
middel mag niet worden gegeten, gedronken of gerookt, en na gebruik moeten de handen en de 
blootgestelde huid worden gewassen. 

Hoe lang is de wachttijd? 

De wachttijd is de tijd na toediening van het geneesmiddel die moet worden gewacht voordat het dier 
kan worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie of voordat de melk 
kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. De wachttijd voor het vlees en het slachtafval van 
schapen bedraagt zeven dagen. Het gebruik van Zolvix is niet toegestaan bij dieren die melk voor 
menselijke consumptie produceren. 

Waarom is Zolvix goedgekeurd? 

Het CVMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Zolvix groter zijn dan de risico's ervan voor de 
goedgekeurde indicaties, en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel 
brengen van Zolvix. De baten-risicoverhouding is te vinden in de wetenschappelijke discussie van dit 
EPAR. 
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Overige informatie over Zolvix: 

De Europese Commissie heeft op 4 november 2009 een in de hele Europese Unie geldige vergunning 
voor het in de handel brengen van Zolvix verleend. Op het etiket/de buitenverpakking staat of dit 
geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in november 2013. 
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