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Iarscríbhinn I 

Conclúidí agus forais eolaíocha le haghaidh athrú ar théarmaí an 
Údaraithe/na nÚdaruithe Margaíochta  
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Conclúidí eolaíocha  

Ag cur san áireamh Tuarascáil Mheasúnachta PRAC maidir le tuarascáil deiridh an PASS neamh-

idirghabhálach arna fhorchur a rinneadh ar an táirge íocshláinte/ar na táirgí íocshláinte ina bhfuil an 

tsubstaint ghníomhach dexketoprofen agus tramadól (DKP-TRAM) agus lena mbaineann tuarascáil 

deiridh an PASS, seo a leanas na gconclúidí eolaíocha. 

In ainneoin shrianta an staidéir (mar atá sonraithe i ranna éagsúla de thuarascáil mheasúnachta 

fhoireann an rapóirtéara de chuid PRAC), a fhágann nach féidir tátail láidre a bhaint as, d’aontaigh 

PRAC nach raibh aon ní ábhartha nua ab údar imní tagtha chun cinn maidir le próifíl sábháilteachta ná 

patrún úsáide DKP-TRAM.  

Maidir leis an oibleagáid chun an PASS a dhéanamh, tá deimhnithe ag PRAC go meastar í a bheith 

comhlíonta. Mar sin, ba cheart DKP-TRAM a bhaint de liosta na dtáirgí íocshláinte atá faoi réir 

faireachán breise.  

Luaitear i bhfaisnéis táirge DKP-TRAM cheana féin go bhféadfaí éifeachtaí neamh-inmhianaithe a 

íoslaghdú trí úsáid a bhaint as an líon is ísle dáileog is gá ar feadh na tréimhse is giorra is gá chun na 

hairíonna a rialú. Ina theannta sin, tá rabhadh maidir le hothair scothaosta agus othair a bhfuil roinnt 

comhghalrachtaí orthu (amhail galair heipiteacha, dhuánacha nó chardashoithíocha, i measc 

comhghalrachtaí eile) san áireamh cheana féin. Mar sin, níl aon nuashonruithe PI (“product 

information”) de dhíth. 

Ina theannta sin, ba cheart an plean bainistíochta riosca (RMP) a thabhairt cothrom le dáta ag an 

gcéad deis rialála eile, chun an staidéar críochnaithe a bhaint de gach cuid ábhartha den doiciméad. 

Ar deireadh thiar, níl aon athrú tagtha ar an gcothromaíocht idir riosca agus tairbhe maidir leis an 
táirge íocshláinte/na táirgí íocshláinte atá i gceist. 

Comhaontaíonn CMDh leis na conclúidí eolaíocha atá déanta ag PRAC. 

Forais le haghaidh athraithe ar théarmaí an Údaraithe Margaíochta/na nÚdaruithe 
Margaíochta  

Ar bhonn chonclúidí eolaíocha thorthaí an staidéir le haghaidh an táirge íocshláinte/na dtáirgí 

íocshláinte ina bhfuil an tsubstaint ghníomhach dexketoprofen agus tramadól, agus lena mbaineann 

tuarascáil deiridh an PASS, tá CMDh den tuairim nach bhfuil aon athrú tagtha ar an gcothromaíocht idir 

riosca agus tairbhe maidir leis an táirge íocshláinte/na táirgí íocshláinte thuasluaite faoi réir na 

hathruithe molta a chur i bhfeidhm ar na coinníollacha a bhaineann leis an údarú margaíochta. 

Tháinig CMDh ar an seasamh gur cheart údarú margaíochta/údaruithe margaíochta na dtáirgí lena 

mbaineann tuarascáil deiridh an PASS seo a athrú. 
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Iarscríbhinn II 

Coinníollacha a bhaineann leis an Údarú Margaíochta/leis na hÚdaruithe 

Margaíochta 
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Athruithe atá le déanamh ar na coinníollacha a bhaineann leis an údarú margaíochta/leis na 
húdaruithe margaíochta le haghaidh an táirge íocshláinte/na dtáirgí íocshláinte ina bhfuil an 
tsubstaint ghníomhach dexketoprofen agus tramadól, lena mbaineann tuarascáil deiridh an 
PASS neamh-idirghabhálach arna fhorchur.

Bainfidh sealbhóir/sealbhóirí an údaraithe margaíochta an coinníoll/na coinníollacha seo a leanas (líne 
faoin téacs nua agus é i gcló trom, líne tríd an téacs scriosta) 

 An coinníoll chun na torthaí ar PASS neamh-idirghabhálach arna fhorchur a chur isteach, tá sé 

comhlíonta. Ní gá táirgí íocshláinte ina bhfuil dexketoprofen agus tramadól a áireamh a thuilleadh 

ar liosta na dtáirgí íocshláinte atá faoi réir faireachán breise. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/medicinal-product
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Iarscríbhinn III 

Tráthchlár chun an seasamh seo a chur chun feidhme 
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Tráthchlár chun an seasamh seo a chur chun feidhme 

Glacadh le seasamh CMDh: Cruinniú de CMDh i mí Aibreáin 2022

Tarchur aistriúchán na n-iarscríbhinní a 

ghabhann leis an seasamh chuig Údaráis 

Náisiúnta Inniúla: 

06 Meitheamh 2022 

Cur chun feidhme an tseasaimh i mBallstáit (an 

t-athrú á thíolacadh ag Sealbhóir an Údaraithe 

Margaíochta): 

05 Lúnasa 2022 


