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Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) 

Prac-tic 
Pyripole 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa li 
jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) 
abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-
użu. 

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk teħtieġ 
iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lil-
veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra 
d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR). 

X’inhu Prac-tic?  

Prac-tic huwa soluzzjoni spot-on li fiha pyriprole bħala s-sustanza attiva. 

Dan jingħata lill-klieb b’pipetti spot-on mimlijin għal-lest, jiġifieri kontenituri żgħar tal-plastik li diġà 
jkunu mimlijin bid-doża korretta ta’ Prac-tic meħtieġa għat-trattament ta’ kelb wieħed (Pract-tic huwa 
disponibbli f’erba’ daqsijiet differenti għal daqsijiet ta’ klieb differenti). Għal klieb kbar tista’ tkun 
meħtieġa kombinazzjoni ta’ pipetti sabiex tinkiseb id-doża korretta. Il-kontenut tal-pipetta jiġi magħfus 
fuq il-ġilda wara li l-pil jiġi mifruq f’post wieħed sa tliet postijiet bejn l-ispallejn u tul id-dahar tal-kelb. 

Għal xiex jintuża Prac-tic?  

Prac-tic huwa “ektoparassitiċida”, li jfisser li joqtol parassiti li jgħixu fuq il-ġilda jew fil-pil tal-annimali, 
bħall-briegħed u l-qurdien. 

Prac-tic jintuża għall-kura u l-prevenzjoni ta’ infestazzjonijiet bil-qurdien u l-briegħed fil-klieb. Ladarba 
jiġi applikat, huwa jibqa’ attiv għal mill-anqas 4 ġimgħat. 

Kif naħdem Prac-tic?  

Pyriprole, jinteraġixxi ma’ riċettur involut fit-trasmissjoni tal-impulsi newrali (riċettur GABA). Dan 
jinterferixxi mas-sistema nervuża tal-briegħed jew tal-qurdien u jwassal għall-mewt ta’ dawn il-
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parassiti. Il-briegħed adulti jinqatlu qabel ma jbidu; billi Prac-tic jelimina kompletament il-produzzjoni 
tal-bajd, huwa jkisser iċ-ċiklu tal-ħajja tal-briegħed. 

Kif ġie studjat Prac-tic?  

Kienet ipprovduta dejta dwar il-kwalità farmaċewtika, it-tolleranza tal-prodott fil-klieb u s-sigurtà tal-
bnedmin (nies f’kuntatt mal-prodott) u l-ambjent. 

L-effikaċja ta’ pyriprole kontra l-infestazzjonijiet bil-briegħed u l-qurdien fil-klieb kienet investigata fi 
studji fil-laboratorju u fi provi fuq il-post. 

Saru żewġ studji fuq il-post fil-klieb fi prattiċi veterinarji f’diversi pajjiżi Ewropej u reġjuni ġeografiċi 
differenti. Klieb minn diversi razez, gruppi ta’ età u piż li kienu infestati bil-briegħed jew bil-qurdien, 
ġew ittrattati bi Prac-tic jew bi prodotti oħra awtorizzati fl-UE għal din l-indikazzjoni. L-effikaċja ġiet 
imkejla billi tqies in-numru ta’ qurdien ħajjin jew in-numru ta’ briegħed ħajjin f’diversi ħinijiet sa 3 xhur 
wara l-applikazzjoni. 

Liema benefiċċju wera Prac-tic waqt l-istudji? 

Ir-riżultati tal-provi fuq il-post urew li Prac-tic huwa effettiv fil-kura u l-prevenzjoni ta’ infestazzjonijiet 
bil-briegħed u l-qurdien fil-klieb. Il-mediċina qatlet il-briegħed fi żmien 24 siegħa u l-qurdien fi żmien 
48 siegħa wara t-trattament u l-effikaċja tiegħu damet għal mill-anqas 4 ġimgħat. 

X’riskji huma assoċjati ma’ Prac-tic?  

L-effetti sekondarji l-aktar komuni fil-klieb huma reazzjonijiet lokali fil-post fejn ikun ġie applikat il-
prodott: tibdil fil-kulur tal-pil, twaqqigħ tal-pil u ħakk, kif ukoll tibdil fid-dehra fil-pil (dehra maħmuġa u 
tgħaqqid). Jekk kelb jilgħaq iż-żona tal-applikazzjoni, dan jista’ jbeżżaq ħafna għal perjodu qasir. 

Prac-tic ma għandux jintuża fi klieb ta’ inqas minn 8 ġimgħat jew li jiżnu anqas minn 2 kg billi ma ġiex 
studjat biżżejjed f’dawn l-annimali. Bħal prodotti oħra ta’ dan il-grupp, Prac-tic ma għandux jintuża 
f’annimali morda jew klieb li jkunu għadhom kemm irkupraw minn xi marda. Dan il-prodott huwa 
żviluppat speċifikament għall-klieb u ma għandu jintuża fl-ebda speċi oħra ta’ annimali. 

Prac-tic ma għandux jitħalla jidħol fl-ilma tal-wiċċ, billi jista’ jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Bħala miżura ta’ prekawzjoni, għandu jiġi evitat kuntatt dirett mal-kelb ittrattat u t-tfal ma għandhomx 
jitħallew jilagħbu ma’ annimal ittrattat sakemm is-sit tal-applikazzjoni ma jkunx niexef. L-annimali li 
ma jkunux ilhom li ġew ittrattati ma għandhomx jitħallew jorqdu fl-istess sodda tas-sidien tagħhom, 
speċjalment mat-tfal. 

Persuni b’sensittività eċċessiva magħrufa għall-komposti tal-klassi ta’ phenylpyrazole jew għal xi 
wieħed mill-eċċipjenti għandhom jevitaw il-kuntatt ma’ Prac-tic. 

Għandu jiġi evitat il-kuntatt tal-ġilda mal-kontenut tal-pipetta. F’każ ta’ esponiment aċċidentali, il-ġilda 
għandha tinħasel u l-għajnejn għandhom jitlaħalħu bl-ilma. Meta jkun qiegħed jamministra Prac-tic, l-
utent m’għandux ipejjep, jiekol jew jixrob. 
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Għaliex ġie appruvat Prac-tic?  

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Prac-tic 
jisbqu r-riskji għall-indikazzjonijiet approvati u rrakkomanda li Prac-tic jingħata awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju jinstab fil-modulu tad-diskussjoni xjentifika ta’ dan 
l-EPAR. 

Tagħrif ieħor dwar Prac-tic: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea għal 
Prac-tic fit-18 ta’ Diċembru 2006. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott jista’ 
jiġi kkonsultat fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: Diċembru 2012. 
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