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OvuGel (triptorelin acetate) 
Ħarsa ġenerali lejn OvuGel u r-raġuni għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu OvuGel u għal xiex jintuża? 

OvuGel huwa mediċina veterinarja li tintuża biex tissinkronizza l-ovulazzjoni f’majjali nisa miftuma 
(majjali nisa li l-qżieqeż tagħhom ikunu ttieħdu) għar-riproduzzjoni biex tkun tista’ ssir inseminazzjoni 
artifiċjali. Minħabba li l-ovulazzjoni sseħħ bħala rispons fil-ħin għall-kura b’Ovugel, għaldaqstant jista’ 
jintuża programm ta’ inseminazzjoni fil-ħin biex isir it-tnissil mill-majjali nisa. 

OvuGel fih is-sustanza attiva triptorelin (bħala aċetat), li hija analogu sintetiku tal-ormon li jirrilaxxa l-
gonadotropina (GnRH). 

Kif jintuża OvuGel? 

OvuGel huwa ġell għall-vaġina, li għandu jitqiegħed fil-vaġina tal-majjali nisa bl-użu ta’ apparat adegwat 
li jkun disponibbli kummerċjalment, fir-raba jum (94 - 98 siegħa) wara l-ftim. 

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ OvuGel, aqra l-
fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem OvuGel? 

Is-sustanza attiva f’OvuGel, it-triptorelin acetate, hija analogu sintetiku tal-ormon li jirrilaxxa l-
gonadotropina (GnRH) li sseħħ b’mod naturali, li jistimula l-ovulazzjoni f’majjala ladarba l-qżieqeż tagħha 
jkunu ġew miftuma. Ovugel għandu jingħata f’punt fiż-żmien speċifikat (jiġifieri madwar 96 siegħa) wara 
li l-qżieqeż ikunu ġew miftuma. Dan imbagħad jirriżulta fl-ovulazzjoni li sseħħ madwar 22 siegħa wara, u 
b’hekk jipprovdi punt fiż-żmien fiss meta l-inseminazzjoni artifiċjali tkun tista’ sseħħ. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ OvuGel li ħarġu mill-istudji? 

OvuGel ġie studjat l-ewwel f’għadd ta’ studji fil-laboratorju biex tiġi stabbilita d-doża l-aktar effettiva u l-
aħjar punti fiż-żmien għall-amministrazzjoni ta’ OvuGel, kif ukoll l-aħjar punt fiż-żmien biex titwettaq l-
inseminazzjoni artifiċjali wara l-amministazzjoni ta’ OvuGel. Studji fuq il-post fl-Ewropa u fl-Istati Uniti 
tal-Amerika mbagħad investigaw l-użu ta’ OvuGel (u inseminazzjoni sussegwenti) f’razez differenti ta’ 
majjali nisa u fi prattiki ta’ trobbija tal-ħnieżer differenti fl-Ewropa kollha. 
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Żewġ studji ewlenin urew li OvuGel kien effettiv fis-sinkronizzazzjoni tal-ħin tal-ovulazzjoni meta ingħata 
94-98 siegħa wara l-ftim. Fl-ewwel studju fuq 708 majjali nisa miftuma, il-majjali jew irċevew OvuGel 
segwit minn inseminazzjoni artifiċjali jew il-prattika ta’ inseminazzjoni standard biss. OvuGel wassal għal 
prestazzjoni ta’ fertilità u riprodozzjoni li hija simili għall-prattika ta’ inseminazzjoni standard. 

It-tieni studju li twettaq fuq il-majjali nisa qabel ir-refgħa (jiġifieri majjali nisa żgħar li jkunu għadhom ma 
ħarġux tqal) ma appoġġax l-użu effettiv ta’ OvuGel, u għaldaqstant OvuGel mhuwiex irrakkomandat f'din 
il-popolazzjoni tal-annimali. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ OvuGel? 

OvuGel ġie ttollerat tajjeb fl-istudji mingħajr l-ebda effett sekondarju. 

OvuGel ma għandux jintuża fil-majjali nisa li jkollhom anormalitajiet ovvji fl-apparat riproduttiv jew li 
jkunu tqal jew qegħdin ireddgħu. Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet b’OvuGel, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

OvuGel jista’ jikkawża irritazzjoni fl-għajnejn, u għandu jintlibes tagħmir protettiv personali meta jiġi 
amministrat OvuGel. L-ingredjent attiv f’OvuGel (triptorelin acetate) jista’ jaffettwa ċ-ċikli riproduttivi fin-
nisa u l-effetti ta’ esponiment aċċidentali f’nisa tqal mhumiex magħrufa. 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-
sigurtà għal OvuGel, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. 

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam u l-ġewwieni minn majjali nisa kkurati b’OvuGel huwa ta’ 0 jum. 

Għalfejn OvuGel huwa awtorizzat? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ OvuGel huma akbar mir-riskji tiegħu u li 
jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar OvuGel? 

Ovugel ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fl-10 ta’ Novembru 2020. 

Aktar informazzjoni dwar Ovugel tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/ovugel. 

Din is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’03-2021. 
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