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Udvalget for veterinærlægemidler (CVMP) 

Udtalelse som følge af en sag indbragt i henhold til artikel 
341 om Tiamutinpremix og tilknyttede navne 
Baggrundsoplysninger 

Tiamulin er et semi-syntetisk antibiotisk middel. Det tilhører antibiotika af pleuromutilin-gruppen og 

anvendes kun i veterinærlægemidler. Tiamulin anvendes til behandling og forebyggelse af 

gastrointestinale og respiratoriske infektioner forårsaget af forskellige bakterier i grise, fjerkræ og 

kaniner.  

Forblandinger, som indeholder tiamulin, markedsføres i Den Europæiske Union under en række 

forskellige særnavne. De godkendte forblandinger er baseret på tiamulinhydrogenfumarat i forskellige 

koncentrationer: 0,8 %, 2 %, 10 % og 80 %. De tilsigtede arter er: Grise, kyllinger, kalkuner og 

kaniner. 

På grund af forskelle mellem de nationalt godkendte produktresuméer for Tiamutinpremix og 

tilknyttede navne i Den Europæiske Union hvad angår indikationer for anvendelse, den mængde, der 

skal anvendes, indgivelsesveje og tilbageholdelsesperioder, indbragte Irland og Belgien sagen for EMA 

den 18. september 2008 i henhold til artikel 34 i direktiv 2001/82/EF.  

Indbringelsesproceduren blev indledt den 15. oktober 2008. Den udpegede rapportør og medrapportør 

var prof. Stane Srčič og dr. Karolina Törneke. Indehaveren af markedsføringstilladelsen fremsendte 

skriftlige redegørelser den 20. april 2009 og den 16. november 2009. Der blev afgivet mundtlige 

redegørelser den 10. februar 2010.  

På grundlag af rapportørernes vurdering af de aktuelt foreliggende data vedtog CVMP den 10. marts 

2010 en udtalelse, hvori det anbefalede at ændre markedsføringstilladelserne for så vidt angår 

produktresuméer og etikettering med henblik på at harmonisere indikationerne for anvendelse, den 

mængde, der skal anvendes, og tilbagetrækkelsesperioderne. 
 
Listen over de pågældende lægemiddelnavne fremgår af bilag I. De faglige konklusioner findes i bilag 

II, og det ændrede produktresumé og den ændrede etikettering og indlægsseddel findes i bilag III. 

Den endelige udtalelse blev konverteret til en afgørelse truffet af Europa-Kommissionen den 27. juli 
2010. 

                                                
1 Artikel 34 i direktiv 2001/82/EF 


