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Rezumat EPAR destinat publicului 

Zuprevo 
tildipirosin 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare (EPAR). Scopul 
documentului este să explice modul în care evaluarea efectuată de Comitetul pentru medicamente de 
uz veterinar (CVMP), în baza documentației furnizate, a condus la recomandările privind condițiile de 
utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuție directă cu medicul veterinar. Dacă aveţi nevoie de 
informații suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 
adresați-vă medicului veterinar. Dacă doriți informații suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiți 
Dezbaterea științifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Zuprevo? 

Zuprevo este un medicament de uz veterinar care conține tildipirosin. Zuprevo este disponibil sub 
formă de soluție injectabilă care conține tildipirosin 40 mg/ml (pentru porcine) sau 180 mg/ml (pentru 
bovine). 

Pentru ce se utilizează Zuprevo? 

Zuprevo este un antibiotic utilizat la porcine pentru tratarea bolilor respiratorii la porcine, asociate cu 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica și Haemophilus 
parasuis. În timpul focarelor severe de boli respiratorii la porcine, Zuprevo poate fi utilizat și în scop 
metafilactic, și anume pentru tratarea concomitentă a porcinelor bolnave și a celor clinic sănătoase 
aflate în contact direct cu cele bolnave, pentru a preveni apariția semnelor clinice și răspândirea 
ulterioară a bolii. 

Zuprevo se utilizează la bovine pentru tratarea și prevenirea bolilor respiratorii la bovine, asociate cu 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida și Histophilus somni. Zuprevo trebuie utilizat numai 
când bacteriile sunt sensibile la tildipirosin. Înainte de a utiliza Zuprevo pentru prevenirea bolilor 
respiratorii la bovine, trebuie confirmată prezența bolii în cireadă. 

Zuprevo se administrează sub formă de injecție unică, intramusculară la porcine și subcutanată la 
bovine. Doza utilizată se calculează în funcție de greutatea animalului. Animalul trebuie monitorizat, iar 
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în cazul în care problemele respiratorii persistă după două zile (la porcine) sau după două până la trei 
zile (la bovine), medicamentul trebuie înlocuit cu un alt antibiotic. 

Când se utilizează antibioticul Zuprevo, este esențial să se respecte cu strictețe instrucțiunile din 
prospect pentru a reduce la minim dezvoltarea rezistenței la antibiotic. „Rezistența la antibiotic” este 
capacitatea bacteriilor de a se dezvolta în prezența unui antibiotic care în mod normal le-ar distruge 
sau le-ar limita dezvoltarea. Aceasta înseamnă că antibioticul își poate pierde efectul asupra bacteriilor 
care infectează animale sau oameni. 

Cum acționează Zuprevo? 

Zuprevo este un antibiotic din clasa „macrolidelor”. Acesta acționează prin blocarea ribozomilor 
bacteriilor, părțile din celulă unde se produc proteinele, și prin blocarea creșterii bacteriilor. 

Cum a fost studiat Zuprevo? 

Au fost efectuate studii de laborator și pe teren pentru a evalua utilizarea Zuprevo atât pentru tratarea 
și metafilaxia bolilor respiratorii la porcine, cât și pentru tratarea și prevenirea bolilor respiratorii la 
bovine. În studiile pe teren, medicamentul a fost comparat cu alte antibiotice administrate pentru 
aceste boli (tulatromicină sau florfenicol). Studiile privind bolile respiratorii la porcine au inclus porci cu 
vârsta cuprinsă între trei și 21 de săptămâni, iar cele privind bolile respiratorii la bovine au inclus 
bovine cu vârsta cuprinsă între o lună și 24 de luni. Studiile privind tratarea bolii au examinat 
îmbunătățirea semnelor bolii respiratorii, iar studiile privind prevenirea bolii au analizat lipsa semnelor 
de infecție (febră, anomalii respiratorii sau de comportament) la animalele expuse infecției. 

Eficacitatea Zuprevo utilizat pentru tratarea și prevenirea bolilor respiratorii la porcine, în cazul 
porcinelor bolnave și al celor clinic sănătoase aflate în contact direct cu cele bolnave, a fost analizată 
într-un studiu pe teren în care s-a confirmat prezența unui focar de boală respiratorie la porcine, în cel 
puțin 30% din cocini existând semne clinice ale bolii respiratorii, inclusiv cel puțin 10% din animale pe 
cocină într-o zi sau 20% în 2 zile sau 30% în 3 zile. 229 de porci au fost tratați cu Zuprevo, iar 227 au 
fost grupe de control netratate care au primit soluție salină. 

Ce beneficii a prezentat Zuprevo pe parcursul studiilor? 

S-a demonstrat că eficacitatea Zuprevo este comparabilă cu cea prezentată de tulatromicină sau 
florfenicol în tratarea bolilor respiratorii la porcine, precum și în tratarea și prevenirea bolilor 
respiratorii la bovine. 

Când Zuprevo a fost utilizat pentru tratarea și metafilaxia bolilor respiratorii la porcinele bolnave și la 
cele clinic sănătoase aflate în contact direct cu porcinele bolnave, aproximativ 86% din porcinele 
sănătoase nu au prezentat semne clinice de boală, în comparație cu aproximativ 65% din porcinele 
aflate în grupele de control netratate. 

Care sunt riscurile asociate cu Zuprevo? 

La animalele tratate cu Zuprevo poate să apară o umflătură la locul injectării, mai ales când se 
utilizează cantităţi mai mari; de aceea, fiecare injecție este limitată la o cantitate maximă (5 ml la 
porcine și 10 ml la bovine). Umflătura se poate menține timp de până la trei zile la porcine și timp de 
una până la două săptămâni la bovine. Bovinele pot suferi și dureri la momentul injectării. 

Zuprevo nu se utilizează la animale hipersensibile (alergice) la antibiotice macrolide sau la oricare 
dintre excipienți. Medicamentul nu se injectează într-un vas de sânge. 
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Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Tildipirosin poate cauza sensibilizare la contactul cu pielea. În cazul contactului accidental, pielea 
trebuie spălată imediat cu apă și săpun, iar ochii trebuie clătiți cu apă curată. Trebuie luate măsuri 
speciale de precauție pentru a evita autoinjectarea accidentală, deoarece studiile de laborator 
efectuate pe câini au demonstrat efecte cardiovasculare în urma injectării intramusculare a unor doze 
mari de tildipirosin. În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați 
medicului prospectul produsului sau eticheta. 

Care este perioada de așteptare? 

Perioada de așteptare este perioada dintre administrarea medicamentului și sacrificarea animalului și 
utilizarea cărnii sau laptelui pentru consum uman. 

Perioada de așteptare pentru carne este de nouă zile pentru porcine și de 47 de zile pentru bovine. 
Este interzisă administrarea medicamentului la animale care produc lapte pentru consum uman. 

De ce a fost aprobat Zuprevo? 

CVMP a concluzionat că beneficiile Zuprevo sunt mai mari decât riscurile asociate în indicațiile aprobate 
și a recomandat acordarea autorizației de introducere pe piață pentru Zuprevo. Raportul beneficiu-risc 
este disponibil în modulul Dezbaterea științifică al prezentului EPAR. 

Alte informații despre Zuprevo: 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Zuprevo, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 6 mai 2011. Informațiile privind modul de eliberare a acestui produs pot 
fi găsite pe etichetă/ ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în februarie 2015. 
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