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MERIAL TÜRKİYE, SIĞIR SOLUNUM YOLU HASTALIĞI  (BRD) İÇİN 

GELİŞTİRDİĞİ ANTİBİYOTİĞİN TÜRKİYE LANSMANINI YAPTI 
 

2013 yılından beri Türkiye’de hayvan sağlığı çalışmalarına devam eden Sanofi 
kuruluşu Merial Türkiye, yeni nesil bir antibiyotik olan Zactran’ın lansmanını yaptı. 
Merial Türkiye, antiparaziter ürünleri Ivomec ve Eprinex’den sonra ilk defa Merial 
Ruminant Forum’da veteriner hekimlere tanıttığı ve Sığır Solunum Yolu Hastalığı 

(BRD) için ürettiği antibiyotik ile sektörde önemli bir atılım yapacak. 
 

23 Nisan 2015 / İstanbul - Hayvan sağlığı ürünlerinde dünya lideri olan Merial, Sığır 
Solunum Yolu Hastalığı (BRD)’nin kontrolü ve tedavisinde kullanılmak üzere yeni nesil bir 
antibiyotik olan Zactran’ın lansmanını yaptı. 2013 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerine 
Sanofi çatısı altında devam eden Merial Türkiye ekibi, yeni nesil antibiyotik Zactran’ın 
lansmanının yapıldığı Merial Ruminant Forum’da veteriner hekimlerle bir araya geldi.  
 
Besi ve süt üreticileri için bir tehdit unsuru olan BRD adlı kompleks hastalık, hızlı yayılır ve 
akciğerlerde ciddi lezyonlarla önemli kayıplara neden olur. BRD hastalığının sadece ABD’de 
yılda yaklaşık 500 ila 900 milyon dolar ekonomik kayba neden olduğu bildiriliyor. 
 
“Zactran BRD’nin kontrolü ve tedavisinde kendisini kanıtlamış bir ürün” 
55 milyon büyük ve küçükbaş hayvanın bulunduğu Ruminant pazarında direkt satış 
faaliyetlerini yürüten Merial Türkiye, Mart ayında ilki düzenlenen Merial Ruminant Forum’da, 
işletmelerde sık rastlanan problemlerden olan sığır solunum yolu hastalıklarının kontrolü 
üzerinde durdu. Forumda konusunda uzman profesörler sığır solunum yolu hastalığı ve bu 
hastalığın neden olduğu problemleri paylaştı. Bu önemli hastalığın tedavisinde yeni nesil 
antibiyotik olan Zactran veteriner hekimlere tanıtıldı. 

Avrupa’da BRD’nin kontrolü ve tedavisinde kendisini kanıtlamış bir ürün olan Zactran’ı 
Türkiye’ye getirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Merial Türkiye Genel Müdürü 
Herbert Pohle “BRD oldukça tehlikeli ve hızlı gelişen bir hastalık, bu nedenle de BRD’ye 
hızlı müdahale edilmesi oldukça önemli. Merial olarak hayvan sağlığı ürünlerinde Ar-Ge 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veteriner hekimlerin en yakın iş ortağı olmayı hedefleyerek 
BRD hastalığının tedavisinde yeni nesil antibiyotik olan Zactran’ın lansmanını yapmak bizim 
için önemli” dedi. 

Veteriner hekimlerin en yakın iş ortağı olmayı hedefleyen Merial’in pazardaki yerini daha da 
sağlamlaştırdığı foruma Türkiye’nin dört bir tarafından 80’i aşkın veteriner hekim katıldı. 
Merial Ruminant Forum’da veteriner hekimlerden olumlu geri dönüşler alan Merial Türkiye, 
uzun vadede sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. 
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Sanofi Hakkında 

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları 
doğrultusunda tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya çapında 
sağlık alanındaki yedi güç kaynağı şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, sık 
rastlanmayan rahatsızlıklar, tüketici ürünleri, gelişen pazarlar ve hayvan sağlığı. Sanofi Paris 
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi 
için: www.sanofi.com.tr . 

Merial hakkında 

Merial dünyanın önde gelen yenilikçiliğe dayalı hayvan sağlığı şirketi olarak, hayvan 
sağlığını, refahını ve performansını artıracak geniş kapsamlı ürünler dizisi sunmaktadır. 
Merial yaklaşık 6000 çalışanıyla dünya genelinde 150’den fazla ülkede faaliyet 
göstermektedir. 2014 satışları 2.1 milyar € olarak gerçekleşmiştir. Merial bir Sanofi 
kuruluşudur. www.merial.com.tr 

 

http://www.sanofi.com.tr/

