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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Zuprevo 
tildipirozyna 

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego 
celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów 
Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń 
dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z 
weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać 
się z dyskusją naukową (również część EPAR). 

Co to jest Zuprevo? 

Zuprevo jest lekiem weterynaryjnym zawierającym tildipirozynę. Produkt Zuprevo jest dostępny w 
postaci roztworu do wstrzykiwań zawierającego tildipirozynę 40 mg/ml (dla świń) lub 180 mg/ml (dla 
bydła). 

W jakim celu stosuje się produkt Zuprevo? 

Produkt Zuprevo jest antybiotykiem stosowanym u świń w leczeniu zespołu oddechowego świń (SRD) 
związanego z Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica i 
Haemophilus parasuis. W przypadku wystąpienia poważnych ognisk SRD produkt Zuprevo można 
również stosować metafilaktycznie, czyli leczyć jednocześnie zarówno świnie chore, jak i świnie 
niewykazujące objawów klinicznych, które miały z nimi bliski kontakt, aby zapobiec wystąpieniu u nich 
objawów klinicznych oraz dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. 

Produkt Zuprevo stosuje się u bydła w leczeniu zespołu oddechowego bydła (BRD) związanego z 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni oraz zapobieganiu tej chorobie. 
Produkt Zuprevo należy stosować wyłącznie, jeśli bakterie są wrażliwe na tildipirozynę. Przed 
rozpoczęciem zapobiegawczego podawania produktu w przypadku BRD należy potwierdzić obecność 
choroby w stadzie. 
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Produkt Zuprevo stosuje się w postaci jednego zastrzyku podawanego domięśniowo w przypadku świń i 
podskórnie w przypadku bydła. Stosowaną dawkę oblicza się według masy ciała zwierzęcia. Stan 
zwierzęcia należy kontrolować, a jeżeli oznaki problemów oddechowych utrzymują się po dwóch dniach 
(świnie) lub 2-3 dniach (bydło), należy zastosować inny antybiotyk. 

Stosując antybiotyk Zuprevo, należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do 
opakowania, aby zminimalizować wykształcanie się antybiotykooporności. Antybiotykooporność to 
zdolność bakterii do wzrostu w obecności antybiotyku, który powinien je zabijać lub ograniczać ich 
wzrost. Oznacza to, że antybiotyk może już nie być skuteczny w przypadku bakterii wywołujących 
zakażenia u zwierząt lub ludzi. 

Jak działa produkt Zuprevo? 

Produkt Zuprevo jest antybiotykiem należącym do grupy makrolidów. Jego działanie polega na 
blokowaniu rybosomów bakterii – części komórek, w których wytwarzane są białka – oraz blokowaniu 
rozrostu bakterii. 

Jak badano produkt Zuprevo? 

Aby ocenić stosowanie produktu Zuprevo zarówno w leczeniu i metafilaktyce SRD, jak i w leczeniu i 
zapobieganiu BRD, przeprowadzono badania laboratoryjne oraz terenowe. W badaniach terenowych lek 
porównywano z innymi antybiotykami stosowanymi w tych chorobach (tulatromycyna lub florfenikol). 
Badania nad SRD obejmowały świnie w wieku od trzech do 21 tygodni, a badania nad BRD obejmowały 
bydło w wieku od jednego do 24 miesięcy. W badaniach nad leczeniem oceniano poprawę w objawach 
chorób układu oddechowego, a w badaniach nad zapobieganiem oceniano brak objawów zakażenia 
(gorączka, nieprawidłowe oddychanie lub zachowania) u zwierząt narażonych na zakażenie. 

Skuteczność produktu Zuprevo stosowanego w leczeniu i metafilaktyce SRD u świń chorych oraz u świń 
niewykazujących objawów klinicznych, które miały kontakt ze świniami chorymi, oceniono w badaniu 
terenowym. W badaniu tym ognisko SRD potwierdzono w co najmniej 30% kojców, w których 
wystąpiły objawy kliniczne SRD, w tym u co najmniej 10% zwierząt na kojec w ciągu 1 dnia lub u 20% 
w ciągu 2 dni, lub u 30% w ciągu 3 dni. 229 świniom podawano produkt Zuprevo, a 227 świń stanowiło 
nieleczoną grupę kontrolną, która otrzymywała płyn fizjologiczny. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Zuprevo zaobserwowano w 
badaniach? 

Wykazano, że skuteczność produktu Zuprevo jest porównywalna ze skutecznością tulatromycyny lub 
florfenikolu w leczeniu SRD oraz w leczeniu BRD i zapobieganiu mu. 

W przypadku stosowania produktu Zuprevo w leczeniu i metafilaktyce SRD u świń chorych oraz u świń 
niewykazujących objawów klinicznych, które miały kontakt ze świniami chorymi, kliniczne objawy 
choroby nie wystąpiły u ok. 86% zdrowych świń w porównaniu z ok. 65% świń w nieleczonej grupie 
kontrolnej. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Zuprevo? 

U zwierząt leczonych produktem Zuprevo może wystąpić obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zwłaszcza 
przy stosowaniu większych objętości, dlatego też każde wstrzyknięcie jest ograniczone do 
maksymalnej objętości (5 ml u świń i 10 ml u bydła). Obrzęk może utrzymywać się do trzech dni u 
świń i do 1-2 tygodni u bydła. Bydło może też odczuwać ból w momencie wstrzykiwania. 
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Produktu Zuprevo nie należy stosować u zwierząt, u których występuje nadwrażliwość (alergia) na 
antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie należy podawać do 
naczynia krwionośnego. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Tildipirozyna może powodować podrażnienia skóry. W razie przypadkowego kontaktu należy 
natychmiast przemyć skórę wodą z mydłem oraz przepłukać oczy czystą wodą. Należy zachować 
szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowego samowstrzyknięcia, ponieważ badania 
laboratoryjne prowadzone u psów wykazały działanie na układ sercowo-naczyniowy po domięśniowym 
wstrzyknięciu wysokich dawek tildipirozyny. W razie przypadkowego samowstrzyknięcia produktu 
należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, przedstawiając mu ulotkę dołączoną do opakowania lub 
etykietę. 

Jaki jest okres karencji? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso czy mleko mogą zostać spożyte przez ludzi. 

Okres karencji dla mięsa wynosi 9 dni w przypadku świń i 47 dni w przypadku bydła. Leku nie wolno 
stosować u zwierząt wytwarzających mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Zuprevo? 

CVMP uznał, że korzyści płynące ze stosowania produktu Zuprevo według zatwierdzonych wskazań 
przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Zuprevo do obrotu. 
Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji naukowej niniejszego sprawozdania 
EPAR. 

Inne informacje dotyczące produktu Zuprevo: 

W dniu 6 maja 2011 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Zuprevo 
do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu 
znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: 02.2015. 
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