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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Zuprevo 
tildipirosinum 

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 Zuprevo? 

Zuprevo je veterinární léčivý přípravek, který obsahuje tildipirosin. Přípravek Zuprevo je k dispozici ve 
formě injekčního roztoku obsahujícího tildipirosin o síle 40 mg/ml (pro prasata) nebo 180 mg/ml (pro 
skot). 

K čemu se přípravek Zuprevo používá? 

Přípravek Zuprevo je antibiotikum používané u prasat k léčbě respiračního onemocnění prasat 
vyvolaného bakteriemi Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella 
bronchiseptica a Haemophilus parasuis. V případě vypuknutí závažných epidemií respiračního 
onemocnění prasat lze přípravek Zuprevo použít také k metafylaxi, tj. jak k léčbě nemocných prasat, 
tak k prevenci u klinicky zdravých prasat, která jsou s nemocnými zvířaty v úzkém kontaktu, aby se 
u nich zabránilo rozvoji klinických příznaků a dalšímu rozšíření onemocnění. 

U skotu se přípravek Zuprevo používá k léčbě nebo prevenci respiračního onemocnění skotu 
vyvolaného bakteriemi Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni. Přípravek 
Zuprevo by se měl používat pouze tehdy, pokud jsou bakterie na tildipirosin citlivé. Před použitím 
přípravku k prevenci respiračního onemocnění skotu by měl být potvrzen výskyt tohoto onemocnění ve 
stádě. 

Přípravek Zuprevo se podává ve formě jediné injekce, a to u prasat do svalu a u skotu pod kůži. 
Podávaná dávka se vypočítá v závislosti na hmotnosti zvířete. Zvíře by mělo být sledováno, a pokud 
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i po dvou (u prasat) nebo dvou až třech dnech (u skotu) stále vykazuje příznaky respiračních potíží, 
mělo by se přejít na léčbu jiným antibiotikem. 

Pokud užíváte antibiotikum Zuprevo, je nezbytné, abyste se v zájmu minimalizace rizika vzniku 
odolnosti vůči antibiotikům důsledně řídili pokyny uvedenými v příbalové informaci. Odolnost vůči 
antibiotikům je schopnost bakterií růst v prostředí, ve kterém je přítomno antibiotikum, jež by tyto 
bakterie za normálních okolností usmrtilo nebo omezilo jejich růst. Znamená to, že antibiotikum může 
ztratit účinnost vůči bakteriím způsobujícím infekce buď u zvířat, nebo u lidí. 

Jak přípravek Zuprevo působí? 

Přípravek Zuprevo je antibiotikum, které patří do skupiny „makrolidů”. Působí tak, že blokuje ribozomy 
bakterií, tj. ty části buňky, ve kterých dochází k tvorbě proteinů, čímž brání růstu bakterií. 

Jak byl přípravek Zuprevo zkoumán? 

Byly provedeny laboratorní i terénní studie zaměřené na použití přípravku Zuprevo jak při léčbě, tak 
metafylaxi respiračního onemocnění prasat a při léčbě a prevenci respiračního onemocnění skotu. 
V terénních studiích byl přípravek Zuprevo srovnáván s dalšími antibiotiky používanými u těchto 
onemocnění (s tulathromycinem nebo florfenikolem). Do studie zkoumající respirační onemocnění 
prasat byla zařazena prasata ve věku od 3 do 21 týdnů a do studie zaměřené na respirační 
onemocnění skotu skot ve věku od 1 do 24 měsíců. Léčebné studie zkoumaly zlepšení příznaků 
respiračního onemocnění a preventivní studie nepřítomnost příznaků infekce (horečky, anomálií 
týkajících se dýchání nebo chování) u zvířat vystavených infekci. 

Účinnost přípravku Zuprevo používaného k léčbě a metafylaxi respiračního onemocnění prasat jak 
u nemocných prasat, tak u klinicky zdravých prasat, která jsou s nemocnými zvířaty v kontaktu, byla 
zkoumána v terénní studii. Vypuknutí epidemie respiračního onemocnění prasat bylo v této studii 
potvrzeno u přinejmenším 30 % stád, v nichž byly zaznamenány klinické příznaky respiračního 
onemocnění prasat, přičemž klinické příznaky onemocnění vykazovalo minimálně 10 % zvířat na stádo 
během jednoho dne nebo 20 % během 2 dnů či 30 % během 3 dnů. Přípravkem Zuprevo bylo léčeno 
229 prasat, přičemž 227 prasat představovalo neléčenou kontrolní skupinu, které byl podáván 
fyziologický roztok. 

Jaký přínos přípravku Zuprevo byl prokázán v průběhu studií? 

Bylo prokázáno, že při léčbě respiračního onemocnění prasat i při léčbě a prevenci respiračního 
onemocnění skotu je účinnost přípravku Zuprevo srovnatelná s účinností tulathromycinu či florfenikolu. 

Při používání přípravku Zuprevo k léčbě a metafylaxi respiračního onemocnění prasat u nemocných 
a klinicky zdravých prasat, která jsou s nemocnými zvířaty v kontaktu, zůstávalo bez klinických 
příznaků onemocnění přibližně 86 % zdravých prasat, kterým byl podáván přípravek Zuprevo, oproti 
65 % prasat z neléčené kontrolní skupiny. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zuprevo? 

U zvířat léčených přípravkem Zuprevo se může objevit otok v místě vpichu injekce, zejména pokud je 
podán větší objem přípravku, jednotlivé injekce tedy nesmí překročit maximální objem (5 ml u prasat 
a 10 ml u skotu). Otok může přetrvávat po dobu až tří dnů u prasat a jednoho až dvou týdnů u skotu. 
U skotu se při podání injekce může vyskytnout také bolest. 
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Přípravek Zuprevo by neměl být používán u zvířat s přecitlivělostí (alergií) na makrolidová antibiotika 
nebo na kteroukoli jinou pomocnou látku tohoto přípravku. Přípravek by neměl být podáván do krevní 
cévy. 

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

Tildipirosin může při kontaktu s kůží způsobovat přecitlivělost. V případě náhodného zasažení je třeba 
pokožku okamžitě umýt mýdlem a vodou a oči vypláchnout čistou vodou. Při manipulaci s přípravkem 
je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby se předešlo jeho náhodné injekční aplikaci do vlastního těla. 
Laboratorní studie u psů totiž prokázaly, že vysoké dávky tildipirosinu podané injekcí do svalu ovlivňují 
kardiovaskulární systém. V případě náhodné injekční aplikace léku do vlastního těla je třeba 
neprodleně vyhledat lékaře a ukázat mu příbalovou informaci nebo etiketu přípravku. 

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 pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso je u prasat 9 dnů a u skotu 47 dnů. Tento léčivý přípravek se nesmí používat 
u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Zuprevo schválen? 

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

Další informace o přípravku Zuprevo: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zuprevo platné v celé Evropské unii dne 
6. května 2011. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na etiketě / vnějším 
obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v únoru 2015. 
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