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 Londra 29 ta’ Mejju 2007 
 Dok.Ref. EMEA/CHMP/274899/2007 

KUMITAT GĦAL PRODOTTI MEDIĊINALI GĦAL UŻU MILL-BNIEDEM 
(CHMP) 

 
OPINJONI WARA ARTIKLU 30 TA’ REFERENZA GĦAL 

Xefo u ismijiet assoċjati 

Isem Mhux Patentat tal-Prodott (INN): lornoxicam 

TAGĦRIF TA’ SFOND 

Xefo u ismijiet assoċjati, pilloli miksijin b’rita ta’ 4mg u 8 mg, pillola rapida miksija b’rita ta’ 8mg, u trab 
u solvent għal soluzzjoni għal injezzjoni ta’ 8mg, huwa mediċina mhux sterojde kontra l-infjammazzjoni 
(NSAID), użata għal serħan mill-uġigħ ħafif għal moderat akut għal perjodu ta’ żmien qasir, serħan 
sintomatiku mill-uġigħ u infjammazzjoni fl-oseoartrite u serħan sintomatiku ta’ uġigħ u ta’ l-
infjammazzjoni fl-artrite rewmatojde. 
 
Fis-16 ta’ Mejju 2006 Nycomed Danmark Aps ippreżentat referenza lill-EMEA taħt l-Artikolu 30 tad-
Direttiva 2001/83/KE, sabiex tarmonizza s-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott (SPC), Fuljetti ta’ 
Tagħrif u t-Tikketti tal-prodott mediċinali Xefo u ismijiet assoċjati awtorizzati fuq livell nazzjonali. 
  
Il-bażi għal referenza kienet li kien hemm diverġenzi fis-Sommarji tal-Karatteristċi tal-Prodott ta’ Xefo u 
ismijiet assoċjati approvati fost l-Istati Membri ta’ l-UE, fir-rigward tas-serħan għal qasir żmien minn 
uġigħ ħafif għal moderat akut, serħan sintomatiku mill-uġigħ u infjammazzjoni fl-oseoartrite u serħan 
sintomatiku mill-uġigħ u infjammazzjoni fl-artrite rewmatojde. 
 
Il-proċedura bdiet fit-2 ta’ Ġunju 2006. Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq ipprovda 
tagħrif supplimentari fil-21 ta’ Settembru 2006 u fit-12 ta’ Jannar 2007. Waqt il-laqgħa tiegħu ta’ Frar 
2007, is-CHMP, fid-dawl tat-tagħrif totali sottomess u d-diskussjoni xjentifika fi ħdan il-Kumitat, kien ta’ 
l-opinjoni li l-proposta għal armonizzazzjoni ta’ l-SPC, Tikketta u Fuljett ta’ Tagħrif kienet aċċettabbli u li 
dawn għandhom jiġu emendati. 
 
Is-CHMP ta opinjoni pożittiva fit-22 ta’ Frar 2007 fejn irrikmanda l-armonizzazzjoni tal-SPC, tikketta u 
fuljett ta’ tagħrif għal Xefo u ismijiet assoċjati. 
 
Il-lista ta’ l-ismijiet tal-prodotti kkonċernati hija mogħtija f’Anness I. Il-konklużjonijiet xjentifiċi huma 
pprovduti fl-Anness II flimkien mal-SPC, tikketta u fuljett ta’ tagħrif emendati f’Anness II. 
 
Id-Deċiżjoni nħarġet mill-Kummissjoni Ewropea fid-29 ta’ Mejju 2007. 
 


