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1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 40 mg/ml süstelahus sigadele 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml sisaldab: 
Toimeaine: 
Tildipirosiin   40 mg 
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Selge kollakas lahus. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Loomaliigid 
 
Siga. 
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Tildipirosiini suhtes tundlike Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella 
bronchiseptica ja Haemophilus parasuis’iga seotud sigade respiratoorhaiguse (SRD) ravi ja 
metafülaktika. 
 
Haiguse esinemine karjas tuleb kindlaks teha enne metafülaktika rakendamist. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust makroliidi rühma antibiootikumide või ravimi ükskõik 
milliste abiainete suhtes. 
Mitte manustada intravenoosselt. 
Mitte manustada samal ajal teiste makroliidide või linkosamiididega (vt lõik 4.8). 
 
4.4 Erihoiatused 
 
Vastutustundliku kasutamise põhimõtete kohaselt on Zuprevo metafülaktiline kasutamine näidustatud 
ainult näidustatud patogeenide põhjustatud ägedate SRD puhangute korral. Metafülaktika tähendab, et 
haigete loomadega lähedalt kokkupuutuvatele kliiniliselt tervetele loomadele manustatakse 
veterinaarravimit samal ajal, kui ravitakse kliiniliselt haigeid loomi, et vähendada kliiniliste tunnuste 
väljakujunemise riski. 
 
Zuprevo metafülaktilise kasutamise tõhusust demonstreeriti platseebokontrolliga mitmekeskuselises 
väliuuringus, kui kliinilise haiguse puhang oli kindlaks tehtud (st loomadel vähemalt 30%-s sama 
õhuruumi jagavatest sulgudest olid SRD kliinilised tunnuseid, sealhulgas vähemalt 10%-l loomadest 
sulus 1. päeval või 20%-l 2 päeva jooksul või 30%-l 3 päeva jooksul). Pärast metafülaktilist 
kasutamist ei tekkinud umbes 86%-l tervetest loomadest kliiniliste tunnuseid (võrreldes umbes 65%-
ga ravimata kontrollrühmas). 
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4.5 Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Kui vähegi võimalik, tuleks veterinaarravimit kasutada ainult vastavalt tundlikkuse uuringule. 
Veterinaarravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikku, riiklikku ja piirkondlikku 
antibiootikumide kasutamise poliitikat. 
Manustada rangelt intramuskulaarselt. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sobiva süstekoha ja sobiva 
nõelasuuruse ning -pikkuse (vastavuses looma suuruse ja kaaluga) kasutamisele vastavalt heale 
veterinaartavale. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Erilise ettevaatusega tuleb vältida juhuslikku enesele süstimist, kuna toksikoloogilised uuringud 
laborloomadel on näidanud kardiovaskulaarseid toimeid pärast tildipirosiini intramuskulaarset 
manustamist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
Mitte manustada automaatsüstaldes, millel puudub täiendav kaitsesüsteem. 
 
Tildipirosiin võib kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust. Juhuslikul nahale sattumisel pesta nahka 
kohe vee ja seebiga. Juhuslikul silma sattumisel loputada silmi kohe puhta veega. 
 
Pesta käsi pärast kasutamist. 
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Väga harvadel juhtudel võivad tekkida individuaalsed šokireaktsioonid võimaliku surmlõppega. 
Väga harvadel juhtudel on põrsastel täheldatud mööduvat letargiat. 
Sihtloomadel läbi viidud ohutusuuringutes põhjustas maksimaalse ühte süstekohta soovitatava 
süstekoguse (5 ml) manustamine süstekohal väga sageli kerge turse, mis ei olnud palpatsioonil valus. 
Turse püsis kuni 3 päeva. Patomorfoloogilised süstekoha reaktsioonid kadusid täielikult 21 päeva 
jooksul. 
 
Kliiniliste katsete ajal esines ravitavatel sigadel väga sagedasti valu süstimisel ja süstekoha turset. 
Selline turse kadus 1 kuni 6 päeva jooksul. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt. 
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnesid kõrvaltoimed rohkem kui 1-l 10 looma hulgast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st) 
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud). 
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole kindlaks tehtud. 
Siiski ei leidnud üheski laboratoorses uuringus tõestust ükski selektiivne toime arengule ega 
reproduktsioonile. 
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule. 
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Esineb ristresistentsus teiste makroliididega. Seetõttu ei tohi ravimit manustada koos sarnase 
toimemehhanismiga antimikrobiaalsete ainetega nagu teised makroliidid või linkosamiidid. 
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4.9 Annustamine ja manustamisviis 
 
Intramuskulaarseks kasutamiseks. 
 
Manustada 4 mg tildipirosiini kg kehamassi kohta (võrdub 1ml 10 kg kehamassi kohta) vaid 
ühekordselt. 
 
Ühte süstekohta manustatava ravimi kogus ei tohi ületada 5 ml. 
 
Soovitatav süstekoht on kõrva taga kõrva baasi kõrgeimal kohal, karvutu ja karvase naha ülemineku 
kohal. 
Süstima peab horisontaalse suunaga ja keha teljega 90° nurga all. 
 
Nõela soovitatav suurus ja läbimõõt olenevalt arengufaasist. 
 Nõela pikkus (cm) Nõela läbimõõt (mm) 
Vastsündinud põrsad 1,0 1,2 
3–4-nädalased põrsad 1,5–2,0 1,4 
Kesikud 2,0–2,5 1,5 
Kesikud – nuumikud 3,5 1,6 
Nuumikud/emised/kuldid 4,0 2,0 

 
Viaali kummikorki võib ohutult läbistada kuni 20 korda. Muul juhul on soovitatav kasutada 
mitmeannuselist süstalt. 
 
Korrektse annuse tagamiseks tuleb määrata kehamass nii täpselt kui võimalik, et vältida 
aladoseerimist. 
 
Soovitatav on ravida loomi haiguse varajases staadiumis ja hinnata vastust ravile 48 tunni jooksul 
pärast süstimist. Kui respiratoorhaiguse kliinilised nähud jätkuvad või tugevnevad või kui toimub 
taashaigestumine, peab ravi muutma, kasutades teist antibiootikumi ja jätkates kliiniliste nähtude 
kadumiseni. 
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Tildipirosiini intramuskulaarne manustamine põrsastele (kolmel juhul 4 päevaste vahedega) annuses 
8, 12 ja 20 mg/kg kehamassi (KM) kohta (2-, 3- ja 5- kordsetes soovitatud kliinilistes annustes) 
põhjustas pärast esimest või teist manustamist mööduvat kergelt loidu käitumist ühel põrsal nii 8 kui 
ka 12 mg/kg KM kohta manustatud rühmast ja 2 põrsal 20 mg/kg KM kohta annusega rühmast. 
Tagajalgade lihasvärinaid täheldati pärast esimest manustamist ühel seal nii 12 mg kui ka 20 mg/ kg 
kehamassi kohta manustatud rühmas. Annuse korral 20 mg/kg kehamassi kohta esines ühel loomal 
kaheksast pärast esimest manustamist mööduv generaliseerunud kehatreemor koos võimetusega seista 
ja pärast kolmandat manustamist esines loomal mööduv ebakindel seismine jalgadel. Ühel teisel 
loomal tekkis raviga seotud šokk pärast esimest manustamist ja ta eutaniseeriti lähtudes looma 
heaolust. Suremust täheldati annuse puhul 25 mg ja rohkem/kg kehamassi kohta. 
 
4.11 Keeluaeg (-ajad) 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, makroliidid. 
ATCvet kood: QJ01FA96. 
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5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Tildipirosiin on 16-liikmeline poolsünteetiline makroliidantibiootikum. Molekuli kolmebaasilise 
iseloomu põhjuseks on kolm amiinide asendajat makrotsüklilises laktoonringis. Preparaadil on pikk 
toimeaeg. Siiski ei ole kliinilise toime täpne kestvus pärast ühekordset manustamist teada. 
 
Makroliidid on üldiselt bakteriostaatilise toimega antibiootikumid, kuid mõnedele patogeenidele 
võivad toimida bakteritsiidselt. Nad inhibeerivad olulist valkude biosünteesi tänu nende selektiivsele 
seostumisele bakterite ribosomaalse RNA-ga ning toimivad takistades peptiidahela pikenemist. Toime 
on tavaliselt aegsõltuv. 
 
Tildipirosiini antimikroobne toimespekter hõlmab: 
Actinobacillus pleuropneumoniae’t, Pasteurella multocida’t, Bordetella bronchiseptica’t ja 
Haemophilus parasuis’i, mis on sigade respiratoorhaigusega (SRD) kõige sagedamini seotud 
bakteriaalsed patogeenid.  
In vitro on tildipirosiini toime Pasteurella multocida’sse ja B. Bronchiseptica’sse bakteriostaatiline ja 
A. pleuropneumoniae’sse ning H. parasuis’esse bakteritsiidne. 
Sihtpatogeenide (loodusliku levikuga) minimaalsete inhibeerivate kontsentratsioonide (MIC) andmed 
on esitatud allolevas tabelis. 
 

Liigid Vahemik 
(µg/ml) 

MIC50 
(µg/ml) MIC90 (µg/ml) 

    
Actinobacillus pleuropneumoniae 
(n=100) 

2–16 2 4 

Bordetella bronchiseptica (n = 50) 0,5–8 2 2 
Pasteurella multocida (n = 50) 0,125–2 0,5 1 
Haemophilus parasuis (n = 50) 0,032–4 1 2 

 
Sigade respiratoorhaigusele on määratud järgnevad tildipirosiini murdepunktid (vastavalt CLSI 
juhisele VET02 A3): 
 
Liik Ketta 

sisu 
Tsooni läbimõõt 

(mm) 
MIC murdepunkt 

(µg/ml) 
T V R T V R 

A. pleuropleumoniae 60 μg – – – 16 – – 
P. multocida ≥ 19 – – 4 – – 
B. bronchiseptica ≥ 18 – – 8 – – 

 T: tundlik; V: vahepealne; R: resistentne 
 
Resistentsus makroliidide suhtes on tavaliselt põhjustatud kolmest mehhanismist: (1) ribosoomide 
seondumiskohtade alteratsioonist (metülatsioon), mida tihti nimetatakse mlSB resistentsuseks, kuna 
see mõjutab makroliide, linkosamiide ja B-tüüpi streptogramiine, (2) aktiivse väljavoolusüsteemi 
kasutamisest; (3) inaktiveerivate ensüümide tootmisest. Üldiselt on ootuspärane, et tildipirosiini ja 
teiste makroliidide, linkosamiinide või streptogramiinide vahel tekib ristresistentsus. 
 
Koguti andmeid zoonootiliste bakterite ja kommensaalide kohta. Salmonella MIC väärtused 
registreeriti jäävat vahemikku 4-16 µg/ml, kõik tüved olid looduslikud. E. coli, Campylobacter ja 
Enterococci puhul täheldati nii looduslikke kui ka mitte-looduslikku tüüpi fenotüüpe (MIC vahemik 1-
>64µg/ml). 
 
5.2 Farmakokineetilised andmed 
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Tildipirosiin manustatuna sigadele intramuskulaarselt ühekordses annuses 4 mg/kg kehamassi kohta 
imendus kiiresti saavutades keskmise plasma tippkontsentratsiooni 0,9 µg/ml 23 minuti jooksul 
(Tmax). Makroliide iseloomustab nende ekstensiivne jaotumine kudedesse. 
Akumulatsiooni hingamisteede infektsiooni koldes demonstreeriti tildipirosiini kõrgete ja püsivate 
kontsentratsioonide kaudu kopsus ja bronhiaalvedelikus (kogutud post mortem), mis olid märksa 
kõrgemad kui vereplasmas. Keskmine terminaalne poolväärtusaeg on 4,4 päeva. 
In vitro seostub tildipirosiin sea plasma proteiinidega limiteeritult umbes 30% ulatuses. 
Sigade puhul on postuleeritud, et tildipirosiini metabolism toimub reduktsiooni ja sulfaadi 
konjugatsiooni teel järgneva hüdratsiooni teel (või ringi avanemisega), demetülatsiooni, 
dihüdroksülatsiooni ning S-tsüsteiini ja S-glutatiooni konjugatsiooni teel. 
Manustatud koguannuse keskmine eritumine toimus 14 päeva jooksul 17% uriiniga ja 57% roojaga. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Sidrunhappe monohüdraat 
Propüleenglükool 
Süstevesi 
 
6.2 Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
I tüüpi merevaikklaasist viaal klorobutüülkummist korgiga ja alumiiniumkapsliga. 
Karp sisaldab 1 viaali, milles on 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 

kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA  
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBRID 
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EU/2/11/124/001-004 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 6. mai 2011 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. 
 
 

http://www.emea.europa.eu/
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1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 180 mg/ml süstelahus veistele 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml sisaldab: 
Toimeaine: 
Tildipirosiin   180 mg 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Selge kollakas lahus. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Loomaliigid 
 
Veis. 
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Tildipirosiini suhtes tundlike Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ja Histophilus 
somni’ga seotud veiste respiratoorhaiguse (BRD) ravi ja tõrje. 
Enne ennetava ravi alustamist peab haiguse esinemine karjas olema kindlaks tehtud. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust makroliidi rühma antibiootikumide või ravimi ükskõik 
milliste abiainete suhtes. 
Mitte manustada samal ajal teiste makroliidide või linkosamiididega (vt lõik 4.8). 
 
4.4 Erihoiatused 
 
Ei ole. 
 
4.5 Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel  
Kui vähegi võimalik, tuleks veterinaarravimit kasutada ainult vastavalt tundlikkuse uuringule. 
Preparaadi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikku, riiklikku ja piirkondlikku antibiootikumide 
kasutamise poliitikat. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Tildipirosin võib kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust. Juhuslikul nahale sattumisel pesta nahka 
kohe vee ja seebiga. Juhuslikul silma sattumisel loputada silmi kohe puhta veega. 
 
Pesta käsi pärast kasutamist. 
Erilise ettevaatusega tuleb vältida juhuslikku enesele süstimist, kuna toksikoloogilised uuringud 
laborloomadel on näidanud kardiovaskulaarseid toimeid pärast tildipirosiini intramuskulaarset 
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manustamist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
Mitte manustada automaatsüstaldes, millel puudub täiendav kaitsesüsteem. 
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Väga harvadel juhtudel võivad tekkida anafülaktilised reaktsioonid võimaliku surmlõppega. 
 
Valu süstimisel ja süstekoha turset esineb ravitud loomadel väga sageli. Maksimaalse ühte süstekohta 
soovitatava süstekoguse 10 ml manustamise järgselt võib üksikutel loomadel koos süstekoha tursega 
kaasneda valu palpeerimisel umbes ühe päeva jooksul. Turse on mööduv ja kaob tavaliselt 7 kuni 16 
päeva jooksul; üksikutel loomadel võib turse püsida 21 päeva. 
Patomorfoloogilised süstekoha reaktsioonid kaovad suuremal määral 35 päeva jooksul. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt. 
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnesid kõrvaltoimed rohkem kui 1-l 10 looma hulgast) 
- vage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st) 
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud). 
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole kindlaks tehtud. 
Siiski ei leidnud üheski laboratoorses uuringus tõestust ükski selektiivne toime arengule ega 
reproduktsioonile. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule. 
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Esineb ristresistentsus teiste makroliididega. Seetõttu ei tohi ravimit manustada koos sarnase 
toimemehhanismiga antimikrobiaalsete ainetega nagu teised makroliidid või linkosamiidid. 
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis 
 
Subkutaanseks kasutamiseks. 
 
Manustada 4 mg tildipirosiini kg kehamassi kohta (võrdub 1ml 45 kg kehamassi kohta) vaid 
ühekordselt. 
Üle 450 kg kehamassiga veiste raviks jagada annus nii, et ühte kohta ei süstitaks rohkem kui 10 ml. 
 
Viaali kummikorki võib ohutult läbistada kuni 20 korda. Muul juhul on soovitatav kasutada 
mitmeannuselist süstalt. 
 
Korrektse annuse tagamiseks tuleb määrata kehamass nii täpselt kui võimalik, et vältida 
aladoseerimist. 
 
Soovitatav on ravida loomi haiguse varajases staadiumis ja hinnata vastust ravile 2 kuni 3 päeva 
jooksul pärast süstimist. Kui respiratoorhaiguse kliinilised nähud jätkuvad või tugevnevad, peab ravi 
muutma, kasutades teist antibiootikumi ja jätkates kliiniliste nähtude kadumiseni. 
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Vasikad talusid hästi tildipirosiini manustamist ühekordselt subkutaanselt 10-kordses soovitatud 
annuses (40 mg/kg kehamassi kohta) ja korduvalt subkutaanselt (kolmel korral 7 päevaste vahedega) 
annuses 4 mg, 12 mg ja 20 mg/kg (1-,3- ja 5- kordsetes soovitatud raviannustes), peale selle, et 
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mõnedel loomadel esinesid mööduvad kliinilised nähud, mis olid tingitud ebamugavustundest 
süstekohas ja valuga seotud süstekoha tursest. 
 
4.11 Keeluaeg (-ajad) 
 
Veis (lihale ja söödavatele kudedele): 47 päeva. 
Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks, 2 kuud enne 
oodatavat poegimist. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, makroliidid. 
ATCvet kood: QJ01FA96. 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Tildipirosiin on 16-liikmeline poolsünteetiline makroliidantibiootikum. Molekuli kolmebaasilise 
iseloomu põhjuseks on kolm amiinide asendajat makrotsüklilises laktoonringis. Preparaadil on pikk 
toimeaeg. Siiski ei ole kliinilise toime täpne kestvus pärast ühekordset manustamist teada. 
Makroliidid on üldiselt bakteriostaatilise toimega antibiootikumid, kuid mõnedele patogeenidele 
võivad toimida bakteritsiidselt. Nad inhibeerivad olulist valkude biosünteesi tänu nende selektiivsele 
seostumisele bakterite ribosomaalse RNA-ga ning toimivad takistades peptiidahela pikenemist. Toime 
on tavaliselt aegsõltuv. 
Tildipirosiini antimikroobne toimespekter hõlmab: 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ja Histophilus somni – bakteriaalsed patogeenid, mis 
on kõige sagedamini seotud veiste respiratoorhaigusega (BRD). In vitro on tildipirosiini toime M. 
Haemolytica`sse ja H. somni`sse bakteritsiidne ja P. Multocida suhtes bakteriostaatiline. 
Sihtpatogeenide (loodusliku levikuga) minimaalsete inhibeerivate kontsentratsioonide (MIC) andmed 
on esitatud allolevas tabelis. 
 

Liigid Vahemik 
(µg/ml) 

MIC50 
(µg/ml) 

MIC90 
(µg/ml) 

    
Mannheimia haemolytica (n = 50) 0,125–64 0,5 1 
Pasteurella multocida (n = 50) 0,125–2 0,5 0,5 
Histophilus somni (n = 50) 0,5–4 2 4 

 
Veiste respiratoorhaigusele on määratud järgnevad tildipirosiini murdepunktid (vastavalt CLSI 
juhisele VET02 A3): 
 
Haiguse liik Ketta 

sisu 
Tsooni läbimõõt (mm) MIK murdepunkt 

(µg/ml) 
T V R T V R 

Veiste 
respiratoorhaigus 

60 μg       

M. haemolytica ≥ 20 17–19 ≤ 16 4 8 16 
P. multocida ≥ 21 18–20 ≤ 17 8 16 32 
H. somni ≥ 17 14–16 ≤ 13 8 16 32 

 T: tundlik; V: vahepealne; R: resistentne 
 
Resistentsus makroliidide suhtes on tavaliselt põhjustatud kolmest mehhanismist: (1) ribosoomide 
seondumiskohtade alteratsioonist (metülatsioon), mida tihti nimetatakse mlSB resistentsuseks, kuna 
see mõjutab makroliide, linkosamiide ja B-tüüpi streptogramiine, (2) aktiivse väljavoolusüsteemi 
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kasutamisest; (3) inaktiveerivate ensüümide tootmisest. Üldiselt on ootuspärane, et tildipirosiini ja 
teiste makroliidide, linkosamiinide või streptogramiinide vahel tekib ristresistentsus. 
 
Koguti andmeid zoonootiliste bakterite ja kommensaalide kohta. Salmonella MIC väärtused 
registreeriti jäävat vahemikku 4-16 µg/ml, kõik tüved olid looduslikud. E. coli, Campylobacter ja 
Enterococci puhul täheldati nii looduslikke kui ka mitte-looduslikku tüüpi fenotüüpe (MIC vahemik 1-
>64µg/ml). 
 
5.2 Farmakokineetilised andmed 
 
Tildipirosiin manustatuna veistele subkutaanselt ühekordses annuses 4 mg/kg kehamassi kohta 
imendus kiiresti saavutades keskmise plasma tippkontsentratsiooni 0,7 µg/ml 23 minuti jooksul 
(Tmax) ja kõrge absoluutse biosaadavuse (78,9%). 
Makroliide iseloomustab nende ekstensiivne jaotumine kudedesse. 
Akumulatsiooni hingamisteede infektsiooni koldes demonstreeriti tildipirosiini kõrgete ja püsivate 
kontsentratsioonide kaudu kopsus ja bronhiaalvedelikus, mis olid märksa kõrgemad kui vereplasmas. 
Keskmine terminaalne poolväärtusaeg on umbes 9 päeva. 
In vitro on tildipirosiini seostumine veise plasma ja bronhiaalvedeliku proteiinidega limiteeritud 
umbes 30% ulatuses. 
Veiste puhul on postuleeritud, et tildipirosiini metabolism toimub mycaminose suhkru lõhustumise, 
reduktsiooni ja sulfaadi konjugatsiooni teel koos järgneva hüdratsiooniga (või ringi avanemisega), 
demetülatsiooni, mono- või dihüdroksülatsiooni teel koos järgneva dehüdratatsiooniga ning S-
tsüsteiini ja S-glutatiooni konjugatsiooni teel. 
Manustatud koguannuse keskmine eritumine toimus 14 päeva jooksul 24% uriiniga ja 40% roojaga. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Sidrunhappe monohüdraat 
Propüleenglükool 
Süstevesi 
 
6.2 Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
I tüüpi merevaikklaasist viaal klorobutüülkummist korgiga ja alumiiniumkapsliga. 
Karp sisaldab 1 viaali, milles on 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 

kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
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Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA  
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/11/124/005-008 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 6. mai 2011 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. 
 
 

http://www.emea.europa.eu/


13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISA II 
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A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA 
 
Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress 
 
Intervet International GmbH 
Feldstrasse 1 a 
85716 Unterschleissheim 
Saksamaa 
 
 
B. HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD 
 
Retseptiravim. 
 
 
C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID 
 
Zuprevo on komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 kirjeldatud lubatud aine(d): 
 
Farmakoloogilised 
toimega aine 

Marker- 
jääk 

Looma- 
liigid 

Jääkide 
piirnormid 

Sihtkoed Muud 
sätted 

Terapeutiline 
klassifikatsioon 

Tildipirosiin Tildipirosiin Sead 1200 μg/kg 
800 μg/kg 
5000 μg/kg 
10 000 μg/kg 

Lihased 
Nahk + rasv 
Maks 
Neerud 
 

SISSEKANNET 
EI OLE 
 
 

Anti-
bakteriaalsed 
ained 
süsteemseks 
kasutamiseks / 
antibiootikumid 

Tildipirosiin Tildipirosiin Veised 400 μg/kg 
200 μg/kg 
2000 μg/kg 
3000 μg/kg 

Lihased 
Rasv 
Maks 
Neerud 
 

Mitte 
kasutamiseks 
loomadel, kelle 
piima 
tarvitatakse 
inimtoiduks. 
 
 

Anti-
bakteriaalsed 
ained 
süsteemseks 
kasutamiseks / 
antibiootikumid 

 
Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1 on kas lubatud ained, millele 
komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme 
mittenõudvatele, või neid loetakse määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvateks, 
kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis. 
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A. PAKENDI MÄRGISTUS 
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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
Siga 
Pappkarp 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 40 mg/ml süstelahus sigadele 
Tildipirosiin 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS  
 
Tildipirosiini 40 mg/ml 
 
 
3. RAVIMVORM  
 
Süstelahus 
 
 
4. PAKENDI SUURUS(ED) 
 
20 ml 
50 ml 
100 ml 
250 ml 
 
 
5. LOOMALIIGID 
 
Siga 
 
 
6. NÄIDUSTUS(ED) 
 
 
 
7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Intramuskulaarne manustamine. 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
8. KEELUAEG 
 
Keeluajad: 
lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva. 
 
 
9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK  
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Juhuslik süstimine on ohtlik. Mitte manustada automaatsüstaldes, millel puudub täiendav 
kaitsesüsteem. 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
10. KÕLBLIKKUSAEG 
 
Kõlblik kuni {kuu/aasta} 
Pärast pakendi avamist kasutada kuni 28 päeva jooksul. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
 
12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 
 
Hävitamine: vt pakendi infolehte. 
 
 
13.  MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED 

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON 
KOHALDATAVAD 

 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
 
14.  MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/11/124/001 
EU/2/11/124/002 
EU/2/11/124/003 
EU/2/11/124/004 
 
 
17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Partii {number} 
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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
Veis 
Karp 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 180 mg/ml süstelahus veistele 
Tildipirosiin 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS  
 
Tildipirosiini 180 mg/ml 
 
 
3. RAVIMVORM  
 
Süstelahus 
 
 
4. PAKENDI SUURUS(ED) 
 
20 ml 
50 ml 
100 ml 
250 ml 
 
 
5. LOOMALIIGID 
 
Veis 
 
 
6. NÄIDUSTUS(ED) 
 
 
 
7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Subkutaanne manustamine. 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
8. KEELUAEG 
 
Keeluajad: Veis (Lihale ja söödavatele kudedele): 47 päeva. 
Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks, 2 kuud enne 
oodatavat poegimist. 
 
 
9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK  
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Juhuslik süstimine on ohtlik. Mitte manustada automaatsüstaldes, millel puudub täiendav 
kaitsesüsteem. 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
10.  KÕLBLIKKUSAEG 
 
Kõlblik kuni {kuu/aasta} 
Pärast pakendi avamist kasutada kuni 28 päeva jooksul. 
 
 
11.  SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
 
12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 
 
Hävitamine: vt pakendi infolehte.. 
 
 
13.  MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED 

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON 
KOHALDATAVAD 

 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
 
14.  MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/11/124/005 
EU/2/11/124/006 
EU/2/11/124/007 
EU/2/11/124/008 
 
 
17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Partii {number} 
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MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL 
SISEPAKENDIL 
 
Siga 
Viaal (20 ml, 50 ml) 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 40 mg/ml süstelahus sigadele 
Tildipirosiin 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) KOGUS 
 
Tildipirosiini 40 mg/ml 
 
 
3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI 
 
20 ml 
50 ml 
 
 
4. MANUSTAMISVIIS(ID) 
 
IM 
 
 
5. KEELUAEG 
 
Keeluajad: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva. 
 
 
6. PARTII NUMBER 
 
Partii{number} 
 
 
7. KÕLBLIKKUSAEG 
 
Kõlblik kuni {kuu/aasta} 
Pärast pakendi avamist kasutada kuni: 
 
 
8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. 
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ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL 
 
Siga 
Viaal (100 ml, 250 ml) 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 40 mg/ml süstelahus sigadele 
Tildipirosiin 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS  
 
Tildipirosiini 40 mg/ml 
 
 
3. RAVIMVORM  
 
Süstelahus 
 
 
4. PAKENDI SUURUS(ED) 
 
100 ml 
250 ml 
 
 
5. LOOMALIIGID 
 
Siga 
 
 
6. NÄIDUSTUS(ED) 
 
 
 
7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Intramuskulaarne manustamine. 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
8. KEELUAEG 
 
Keeluajad: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva. 
 
 
9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK  
 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
Juhuslik süstimine on ohtlik. 
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10. KÕLBLIKKUSAEG 
 
Kõlblik kuni {kuu/aasta} 
Pärast pakendi avamist kasutada kuni: 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
 
12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 
 
Hävitamine: vt pakendi infolehte. 
 
 
13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI 

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON 
KOHALDATAVAD 

 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
 
14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/11/124/003 
EU/2/11/124/004 
 
 
17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Partii {number} 



24 

 
MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL 
SISEPAKENDIL 
 
Veis 
Viaal (20 ml, 50 ml) 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 180 mg/ml süstelahus veistele 
Tildipirosiin 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) KOGUS 
 
Tildipirosiini 180 mg/ml 
 
 
3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI 
 
20 ml 
50 ml 
 
 
4. MANUSTAMISVIIS(ID) 
 
SC 
 
 
5. KEELUAEG 
 
Keeluajad: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 47 päeva. 
Lugege pakendi infolehte. 
 
 
6. PARTII NUMBER 
 
Partii{number} 
 
 
7. KÕLBLIKKUSAEG 
 
Kõlblik kuni {kuu/aasta} 
Pärast pakendi avamist kasutada kuni ... 
 
 
8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. 
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ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL 
 
Veis 
Viaal (100 ml, 250 ml) 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 180 mg/ml süstelahus veistele 
Tildipirosiin 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS  
 
Tildipirosiini 180 mg/ml 
 
 
3. RAVIMVORM  
 
Süstelahus 
 
 
4. PAKENDI SUURUS(ED) 
 
100 ml 
250 ml 
 
 
5. LOOMALIIGID 
 
Veis 
 
 
6. NÄIDUSTUS(ED) 
 
 
 
7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Subkutaanne manustamine. 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
8. KEELUAEG 
 
Keeluajad: 
Lihale ja söödavatele kudedele: 47 päeva. 
Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks, 2 kuud enne 
oodatavat poegimist. 
 
 
9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK  
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Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
Juhuslik süstimine on ohtlik. 
 
 
10. KÕLBLIKKUSAEG 
 
Kõlblik kuni {kuu/aasta} 
Pärast pakendi avamist kasutada... 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
 
12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 
 
Hävitamine: vt pakendi infolehte. 
 
 
13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI 

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON 
KOHALDATAVAD 

 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
 
14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS” 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
 
16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/11/124/007 
EU/2/11/124/008 
 
 
17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Partii {number} 
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B. PAKENDI INFOLEHT 
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PAKENDI INFOLEHT: 
ZUPREVO 40 mg/ml süstelahus sigadele 

 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Intervet International GmbH 
Feldstrasse 1 a 
85716 Unterschleissheim 
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 40 mg/ml süstelahus sigadele 
Tildipirosiin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Veterinaarravim on selge kollakas süstelahus, mis sisaldab tildipirosiini 40 mg/ml. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Tildipirosiini suhtes tundlike Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella 
bronchiseptica ja Haemophilus parasuis’ga seotud sigade respiratoorhaiguse (SRD) ravi ja 
metafülaktika. 
 
Haiguse esinemine karjas tuleb kindlaks teha enne metafülaktika rakendamist. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada ülitundlikkuse korral makroliidantibiootikumide, sidrunhappe monohüdraadi või 
propüleenglükooli suhtes. 
Mitte manustada intravenoosselt. 
Mitte manustada samal ajal teiste makroliidide või linkosamiididega (vt lõik 12). 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harvadel juhtudel võivad tekkida individuaalsed šokireaktsioonid võimaliku surmlõppega. 
Väga harvadel juhtudel on sigadel täheldatud mööduvat letargiat. 
 
Sihtloomadel läbi viidud ohutusuuringutes põhjustas maksimaalse ühte süstekohta soovitatava 
süstekoguse (5 ml) manustamine süstekohal väga sageli kerge turse, mis ei olnud palpatsioonil valus. 
Turse püsis kuni 3 päeva. Patomorfoloogilised süstekoha reaktsioonid kadusid täielikult 21 päeva 
jooksul. 
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Kliiniliste katsete ajal esines ravitavatel sigadel väga sagedasti valu süstimisel ja süstekoha turset. 
Selline turse kadus 1 kuni 6 päeva jooksul. 
Süstekoha kohta maksimaalse soovitatud süstekoguse 5 ml manustamise järgselt kadusid süstekoha 
reaktsioonid täielikult 21 päeva jooksul. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt. 
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnesid kõrvaltoimed rohkem kui 1-l 10 looma hulgast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st) 
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud). 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Siga. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Intramuskulaarseks kasutamiseks. 
 
Manustada 4 mg tildipirosiini kg kehamassi kohta (võrdub 1ml/10 kg kehamassi kohta) vaid 
ühekordselt. 
 
Soovitatav on ravida loomi haiguse varajases staadiumis ja hinnata vastust ravile 48 tunni jooksul 
pärast süstimist. Kui respiratoorhaiguse kliinilised nähud jätkuvad või tugevnevad või kui toimub 
taashaigestumine, peab ravi muutma, kasutades teist antibiootikumi ja jätkates kliiniliste nähtude 
kadumiseni. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Manustada rangelt intramuskulaarselt. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sobiva süstekoha ja sobiva 
nõelasuuruse ning -pikkuse (vastavuses looma suuruse ja kaaluga) kasutamisele vastavalt heale 
veterinaartavale. 
 
Soovitatav süstekoht on kõrva taga kõrva baasi kõrgeimal kohal, karvutu ja karvase naha ülemineku 
kohal. 
Süstima peab horisontaalse suunaga ja keha teljega 90° nurga all. 
 
Nõela soovitatav suurus ja läbimõõt olenevalt arengufaasist. 
 Nõela pikkus (cm) Nõela läbimõõt (mm) 
Vastsündinud põrsad 1,0 1,2 
3–4-nädalased põrsad 1,5–2,0 1,4 
Kesikud 2,0–2,5 1,5 
Kesikud – nuumikud 3,5 1,6 
Nuumikud/emised/kuldid 4,0 2,0 

 
Ühte süstekohta manustatava ravimi kogus ei tohi ületada 5 ml. 
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Viaali kummikorki võib ohutult läbistada kuni 20 korda. Muul juhul on soovitatav kasutada 
mitmeannuselist süstalt. 
 
Korrektse annuse tagamiseks tuleb määrata kehamass nii täpselt kui võimalik, et vältida 
aladoseerimist. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud viaalil pärast Kõlblik kuni mitte kasutada. 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Vastutustundliku kasutamise põhimõtete kohaselt on Zuprevo metafülaktiline kasutamine näidustatud 
ainult näidustatud patogeenide põhjustatud ägedate SRD puhangute korral. Metafülaktika tähendab, et 
haigete loomadega lähedalt kokkupuutuvatele kliiniliselt tervetele loomadele manustatakse ravimit 
samal ajal, kui ravitakse kliiniliselt haigeid loomi, et vähendada kliiniliste tunnuste väljakujunemise 
riski. 
 
Zuprevo metafülaktilise kasutamise tõhusust demonstreeriti platseebokontrolliga mitmekeskuselises 
väliuuringus, kui kliinilise haiguse puhang oli kindlaks tehtud (st. loomadel vähemalt 30%-s sama 
õhuruumi jagavatest sulgudest olid SRD kliinilised tunnuseid, sealhulgas vähemalt 10%-l loomadest 
sulus 1. päeval või 20%-l 2 päeva jooksul või 30%-l 3 päeva jooksul). Pärast metafülaktilist 
kasutamist ei tekkinud umbes 86%-l tervetest loomadest kliiniliste tunnuseid (võrreldes umbes 65%-
ga ravimata kontrollrühmas). 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Kui vähegi võimalik, tuleks veterinaarravimit kasutada ainult vastavalt tundlikkuse uuringule. 
Veterinaarravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikku, riiklikku ja piirkondlikku 
antibiootikumide kasutamise poliitikat. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Erilise ettevaatusega tuleb vältida juhuslikku enesele süstimist, sest toksikoloogilised uuringud 
laboriloomadel on näidanud kardiovaskulaarseid toimeid pärast tildipirosiini intramuskulaarset 
manustamist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Mitte manustada automaatsüstaldes, millel puudub täiendav kaitsesüsteem. 
Tildipirosin võib kokkupuutel nahaga põhjustada ülitundlikkust. Juhuslikul nahale sattumisel pesta 
nahka kohe vee ja seebiga. Juhuslikul silma sattumisel loputada silmi kohe puhta veega. 
Pesta pärast kasutamist käsi. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole kindlaks tehtud. 
Siiski ei leidnud üheski laboratoorses uuringus tõestust ükski selektiivne toime arengule ega 
reproduktsioonile. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule. 
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Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Esineb ristresistentsus teiste makroliididega. Seetõttu ei tohi ravimit manustada koos sarnase 
toimemehhanismiga antimikrobiaalsete ainetega nagu teised makroliidid või linkosamiidid. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid): 
Tildipirosiini intramuskulaarne manustamine põrsastele (kolmel juhul 4 päevaste vahedega) annuses 
8, 12 ja 20 mg/kg kehamassi kohta (2-, 3- ja 5- kordsetes soovitatud kliinilistes annustes) põhjustas 
pärast esimest või teist manustamist mööduvat kergelt loidu käitumist ühel põrsal nii 8 kui ka 
12 mg/kg kehamassi kohta manustatud rühmast ja 2 –l põrsal 20 mg/kg kehamassi kohta annusega 
rühmast. Tagajalgade lihasvärinaid täheldati pärast esimest manustamist ühel seal nii 12 mg kui ka 
20 mg/kg kehamassi kohta manustatud rühmas. Annuse korral 20 mg/kg kehamassi kohta esines ühel 
loomal kaheksast pärast esimest manustamist mööduv generaliseerunud kehatreemor koos 
võimetusega seista ja pärast kolmandat manustamist esines loomal mööduv ebakindel seismine 
jalgadel. Ühel teisel loomal tekkis raviga seotud šokk pärast esimest manustamist ja ta eutaniseeriti 
lähtudes looma heaolust. Suremust täheldati annuse puhul 25 mg ja rohkem kg kehamassi kohta. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud toote kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. LISAINFO 
 
Karp sisaldab 1 viaali, milles on 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 

 
 
 

http://www.emea.europa.eu/
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PAKENDI INFOLEHT: 
ZUPREVO 180 mg/ml süstelahus veistele 

 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Holland 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Intervet International GmbH 
Feldstrasse 1 a 
85716 Unterschleissheim 
Saksamaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
ZUPREVO 180 mg/ml süstelahus veistele 
Tildipirosiin 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
ZUPREVO on selge kollakas süstelahus, mis sisaldab tildipirosiini 180 mg/ml. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Tildipirosiini suhtes tundlike Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ja Histophilus 
somni’ga seotud veiste respiratoorhaiguse (BRD) ravi ja tõrje. 
Enne ennetava ravi alustamist peab haiguse esinemine karjas olema kindlaks tehtud. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada ülitundlikkuse korral makroliidantibiootikumide, sidrunhappe monohüdraadi või 
propüleenglükooli suhtes. 
Mitte manustada samal ajal teiste makroliidide või linkosamiididega (vt lõik 12). 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harvadel juhtudel võivad tekkida anafülaktilised reaktsioonid võimaliku surmlõppega. 
 
Valu süstimisel ja süstekoha turset esineb ravitud loomadel väga sageli. Süstekoha kohta maksimaalse 
soovitatud süstekoguse 10 ml manustamise järgselt võib üksikutel loomadel koos süstekoha tursega 
kaasneda valu palpeerimisel umbes ühe päeva jooksul. Turse on mööduv ja kaob tavaliselt 7 kuni 16 
päeva jooksul; üksikutel loomadel võib turse püsida 21 päeva. 
Süstekoha reaktsioonid kaovad suuremal määral 35 päeva jooksul. 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
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Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt. 
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnesid kõrvaltoimed rohkem kui 1-l 10 looma hulgast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st) 
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud). 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Veis. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD 
 
Subkutaanseks kasutamiseks. 
Manustada 4 mg tildipirosiini kg kehamassi kohta (võrdub 1ml/45 kg kehamassi kohta) vaid 
ühekordselt. 
Soovitatav on ravida loomi haiguse varajases staadiumis ja hinnata vastust ravile 2 kuni 3 päeva 
jooksul pärast süstimist. Kui respiratoorhaiguse kliinilised nähud jätkuvad või tugevnevad, peab ravi 
muutma, kasutades teist antibiootikumi ja jätkates kliiniliste nähtude kadumiseni. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Üle 450 kg kehamassiga veiste raviks jagada annus nii, et ühte kohta ei süstitaks rohkem kui 10 ml. 
Viaali kummikorki võib ohutult läbistada kuni 20 korda. Muul juhul on soovitatav kasutada 
mitmeannuselist süstalt. 
Korrektse annuse tagamiseks tuleb määrata kehamass nii täpselt kui võimalik, et vältida 
aladoseerimist. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 47 päeva. 
Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks. 
Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima plaanitakse tarvitada inimtoiduks 2 kuud enne oodatavat 
poegimist. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud viaalil pärast Kõlblik kuni mitte kasutada. 
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
Kui vähegi võimalik, tuleks veterinaarravimit kasutada ainult vastavalt tundlikkuse uuringule. 
Veterinaarravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikku, riiklikku ja piirkondlikku 
antibiootikumide kasutamise poliitikat. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
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Erilise ettevaatusega tuleb vältida juhuslikku enesele süstimist, sest toksikoloogilised uuringud 
laboriloomadel on näidanud kardiovaskulaarseid toimeid pärast tildipirosiini intramuskulaarset 
manustamist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
Mitte manustada automaatsüstaldes, millel puudub täiendav kaitsesüsteem. 
Tildipirosiin võib kokkupuutel nahaga põhjustada ülitundlikkust. Juhuslikul nahale sattumisel pesta 
nahka kohe vee ja seebiga. Juhuslikul silma sattumisel loputada silmi kohe puhta veega. 
Pesta pärast kasutamist käsi. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole kindlaks tehtud. 
Siiski ei leidnud üheski laboratoorses uuringus tõestust ükski selektiivne toime arengule ega 
reproduktsioonile. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
Esineb ristresistentsus teiste makroliididega. Seetõttu ei tohi ravimit manustada koos sarnase 
toimemehhanismiga antimikrobiaalsete ainetega, nagu teised makroliidid või linkosamiidid. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
Nii 10- kordsete soovitatud annuste kui ka korduv veterinaaravimi subkutaanne manustamine 
põhjustasid vaid mööduvaid kliinilisi nähte nagu ebamugavustunne süstekohal ja süstekoha turse, mis 
mõnedel vasikatel seostus valuga. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud toote kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. LISAINFO 
 
Karp sisaldab 1 viaali, milles on 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 

http://www.emea.europa.eu/
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