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Anness I 

Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-
Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq  

 

 



2 
 

Konklużjonijiet xjentifiċi  

Meta jiġi kkunsidrat ir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSUR(s) għal levofloxacin (ħlief 
għall-prodott awtorizzat b’mod ċentrali), il-konklużjonijiet xjentifiċi huma kif ġej:  

Levofloxacin għal użu sistemiku (Kodiċi ATC J01MA12) 

• DRESS: Minn data f’tabelli fil-qosor, hija identifikata akkumulazzjoni kostanti ta’ 
każijiet ta’ DRESS bl-użu ta’ levofloxacin. Żewġ każijiet ta’ DRESS iddokumentati 
b’mod sodisfaċenti f’publikazzjonijiet ġew stmati mill-LMS li l-kawża tagħhom hija 
probabbli assoċjata mal-użu ta’ levofloxacin minħabba li l-bidu tagħha huwa 
kompatibbli, kien hemm titjib fis-sintomi meta l-mediċina twaqqfet, u x’aktarx li 
DRESS ma tiġix attribwita għal mediċini oħra. Barra minn hekk, mit-72 każ marbut 
ma’ DRESS identifikata fid-database ta’ sigurtà tal-MAHs, 58 każ ta’ DRESS ġew 
stmati mill-LMS li possibliment il-kawża tagħhom hija marbuta ma’ levofloxacin l-
aktar minħabba żmien kompatibbli għall-bidu tagħha. DRESS hija rrapreżentata fl-
informazzjoni tal-prodott (SmPC u PL) ta’ fluoroquinolones oħrajn, jiġifieri 
ciprofloxacin u norfloxacin, fit-tnejn li huma bi frekwenza “mhux magħrufa”. Huwa 
ġġustifikat aġġornament tal-informazzjoni tal-prodott (SmPC u PL) ta’ levofloxacin 
għal użu sistemiku biex tiġi rrapreżentata DRESS skont il-kliem irrakkomandat mill-
Gwida SCARs. Abbażi ta’ data kumulattiva dwar esponiment minn provi kliniċi 
disponibbli mingħand l-MAH Sanofi, il-frekwenza tal-avveniment tista’ tiġi stmata 
bħala rari. 

• SIADH: Mis-17-il każ identifikat fid-database globali ta’ sigurtà tal-MAHs, 2 każijiet 
iddokumentati b’mod sodisfaċenti (li fit-tnejn li huma l-avveniment avvers waqaf 
meta twaqqfet il-mediċina) ġew stmati li probabbilment il-kawża tagħhom hija l-użu 
ta’ levofloxacin u 5 każijiet fejn dan kien possibbli. B’mod addizjonali, l-assoċjazzjoni 
li levofloxacin ikkawża l-iżvilupp ta’ SIADH f’każ wieħed f’publikazzjoni hija meqjusa 
bħala possibbli. B’mod riċenti u fil-kuntest tal-PSUSA għal ciprofloxacin għal użu 
sistemiku (PSUSA/00000775/201801), il-PRAC irrakkomanda aġġornament tas-
sezzjoni 4.8 tal-SmPC ta’ ciprofloxacin biex tiżdied ir-reazzjoni avversa sindrom ta’ 
sekrezzjoni mhix adattata tal-ormon antidijuretiku (SIADH, syndrome of 
inappropriate secretion of antidiuretic hormone) bi frekwenza mhux magħrufa u l-PL 
se jiġi aġġornat skont dan. Barra minn hekk, hemm rapporti ppublikati li juru li 
x’aktarx il-kawża tal-iżvilupp ta’ SIADH hija marbuta ma’ moxifloxacin. Aġġornament 
tal-informazzjoni tal-prodott (SmPC u PL) ta’ levofloxacin għall-użu biex tirrapreżenta 
SIADH huwa ġġustifikat. Abbażi ta’ data kumulattiva dwar esponiment minn provi 
kliniċi disponibbli mingħand l-MAH Sanofi, il-frekwenza tal-avveniment tista’ tiġi 
stmata bħala rari. 

• Dehra f’daqqa ta’ reazzjoni fil-ġilda fl-istess post għall-istess mediċina: Mit-28 każ ta’ 
dehra f’daqqa ta’ reazzjoni fil-ġilda għall-mediċina b’PT u dehra f’daqqa ta’ reazzjoni 
fil-ġilda fl-istess post għall-istess mediċina b’PT fid-database ta’ sigurtà mill-MAH 
Terapia, l-LMS iqis 4 każijiet ta’ dehra f’daqqa ta’ reazzjoni fil-ġilda fl-istess post 
għall-istess mediċina bħala probabbilment ikkawżati mill-użu ta’ levofloxacin (f’kull 
wieħed mill-4 każijiet intwera li l-avveniment avvers waqaf meta twaqqfet il-
mediċina), u 2 li kienu possibbilment ikkawżati minnu. B’mod addizjonali, l-LMS 
għamlet tfittxija EVDAS bl-użu ta’ dehra f’daqqa ta’ reazzjoni fil-ġilda fl-istess post 
għall-istess mediċina b’PT u b’mod kumulattiv identifikat 24 każ. Minnhom, 10 huma 
meqjusa mill-LMS li l-kawża tagħhom hija probabbilment assoċjata mal-użu ta’ 
levofloxacin (f’7 każijiet intwera li l-avveniment avvers waqaf meta twaqqfet il-
mediċina), u 13 każ li huwa possibilmet assoċjat. Huwa ġġustifikat aġġorament fl-
informazzjoni tal-prodott (SmPC u PL) ta’ levofloxacin għal użu sistemiku biex 
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jirrapreżenta d-dehra f’daqqa ta’ reazzjoni fil-ġilda fl-istess post għall-istess 
mediċina. Abbażi ta’ data kumulattiva dwar esponiment minn provi kliniċi disponibbli 
mingħand l-MAH Sanofi, il-frekwenza tal-avveniment tista’ tiġi stmata bħala rari. 

Levofloxacin għall-użu oftalmiku topikali (Kodiċi ATC S01AE05) 

Fuq reviżjoni ta’ rapporti marbuta ma’ disturbi fl-għeruq li jgħaqqdu l-muskoli mal-
għadam, f’dan iż-żmien ma jistax jiġi eskluż li l-kawża hija assoċjata mal-użu 
oftalmiku topikali ta’ levofloxacin. Minħabba li ma jistax jiġi eskluż l-impatt ta’ 
levofloxacin għall-użu topikali oftalmiku fuq il-popolazzjoni vulnerabbli, aġġornament 
tal-informazzjoni tal-prodott li tenfasizza li t-trattament b’levofloxacin għall-użu 
oftalmiku topikali għandu jitwaqqaf mal-ewwel sinjal ta’ infjammazzjoni fl-għeruq li 
jgħaqqdu l-muskoli mal-għadam, kif inhu ddikjarat fl-informazzjoni tal-prodott ta’ 
fluoroquinolones oħra għal użu oftalmiku topikali, huwa ġġustifkat. 

Is-CMDh jaqbel mal-konklużjonijiet xjentifiċi magħmula mill-PRAC. 

 

Raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq  

Abbażi tal-konklużjonijiet xjentifiċi għal levofloxacin (ħlief għall-prodott awtorizzat b’mod ċentrali) 
is-CMDh huwa tal-fehma li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott(i) mediċinali li fih/fihom 
levofloxacin (ħlief għall-prodott awtorizzat b’mod ċentrali) mhuwiex mibdul suġġett għall-bidliet 
proposti għall-informazzjoni tal-prodott. 

Is-CMDh wasal għall-pożizzjoni li l-awtorizzazzjoni(jiet) għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti taħt l-
iskop ta' din il-valutazzjoni waħdanija tal-PSUR għandha tiġi varjata/għandhom jiġu varjati. Sa fejn 
il-prodotti mediċinali addizzjonali li fihom levofloxacin (ħlief għall-prodott awtorizzat b’mod ċentrali) 
huma awtorizzati attwalment fl-UE jew huma suġġetti għal proċeduri ta' awtorizzazzjoni futuri fl-
UE, is-CMDh jirrakkomanda li awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq bħal dawn jiġu varjati kif 
xieraq. 
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Anness II 
 

Emendi għall-informazzjoni dwar il-prodott tal-prodott(i) mediċinali 
awtorizzat(i) fuq livell nazzjonali 
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Emendi li għandhom ikunu inklużi fis-sezzjonijiet rilevanti tal-Informazzjoni dwar il-
Prodott (test ġdid sottolinjati u b'tipa grassa, it-test imħassar huwa ingassat)> 
 
Levofloxacin għall-użu sistemiku (Kodiċi ATC J01MA12) 
 
 
Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott 
 
 

• Sezzjoni 4.4 

 
Twissija għandha tiġi riveduta kif ġej: 
 
Reazzjonijiet bullużi severi 
 
Każijiet ta’ reazzjonijiet bullużi tal-ġilda severi bħal sindromu ta' Stevens Johnson jew nekroliżi 
epidermali tossika ġew irrapportati ma’ levofloxacin (ara sezzjoni 4.8). Il-pazjenti għandhom 
jingħataw parir biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom immedjatament qabel ikomplu l-kura jekk ikun 
hemm reazzjonijiet tal-ġilda u/jew reazzjonijiet mukużi. 
 
Reazzjonijiet avversi severi kutaneji  
 
Gew irrapportati reazzjonijiet avversi severi kutaneji b’levofloxacin li jistgħu jkunu ta’ 
theddida għall-ħajja jew fatali u dawn jinkludu nekroliżi epidermali tossika (toxic 
epidermal necrolysis TEN: magħrufa wkoll bħala sindromu ta’ Lyell), sindromu ta’ 
Stevens Johnson (SJS) u reazzjoni għall-mediċina b’eosinofilja u sintomi sistemiċi 
(DRESS-drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) (ara sezzjoni 4.8). Fil-
ħin li ssir riċetta, il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa dwar is-sinjali u s-sintomi ta’ 
reazzjonijiet severi tal-ġilda u għandhom jiġu segwiti mill-viċin. Jekk jidhru sinjali u 
sintomi li jistgħu jkunu dawn ir-reazzjonijiet, levofloxacin għandu jitwaqqaf minnufih u 
għandu jiġi kkunsidrat trattament alternattiv. Jekk il-pazjent jiżviluppa reazzjoni serja 
bħal SJS, TEN jew DRESS bl-użu ta’ levofloxacin, it-trattament b’levofloxacin m’għandu 
fl-ebda ħin jerġa jinbeda f’dan il-pazjent. 
 
 
• Sezzjoni 4.8 

Għandhom jiżdiedu r-reazzjonijiet avversi li ġejjin: 

SOC: Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda 

Rari: […] Reazzjoni Għall-Mediċina b’Eosinofilja u Sintomi Sistemiċi (DRESS) (ara 
sezzjoni 4.4), Reazzjoni għall-mediċina li sseħħ f’post fiss (Fixed drug eruption) 

SOC: Disturbi fis-sistema endokrinarja 

Rari: Sindromu ta’ sekrezzjoni mhux proprja tal-ormon antidjuretiku (SIADH - Syndrome 
of inappropriate secretion of antidiuretic hormone) 

 

 
Fuljett ta’ Tagħrif 
 
2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu <isem tal-prodott> 

Twissijiet u prekawzjonijiet 
Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu l-mediċina tiegħek jekk: 

 
• Qatt kellek raxx sever fil-ġilda jew titqaxxarlek il-ġilda, infafet fil-ġilda u/jew feriti fil-

ħalq wara li ħadt levofloxacin. 

[…] 
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Reazzjonijiet serji fil-ġilda 

Bl-użu ta’ levofloxacin ġew irrapportati reazzjonijiet serji fil-ġilda li jinkludu sindromu ta’ 
Stevens-Johnson, nekroliżi epidermali tossiku, u reazzjoni għall-mediċina b’eosinofilja u 
sintomi sistemiċi (DRESS).  

• Fil-bidu, SJS/TEN jistgħu jidhru bħal ponot ħomor b’forma ta’ bersall jew tbajja’ 
tondi fuq is-sider b’ħafna drabi nfafet fin-nofs. Jista’ jkun hemm ukoll, ulċeri fil-
ħalq, grieżem, l-imnieħer, ġenitali u għajnejn (għajnejn ħomor u minfuħin). Ħafna 
drabi dawn ir-raxxijiet serji fil-ġilda huma preċeduti minn deni u/jew sintomi li 
jixbħu dawk ta’ riħ. Ir-raxxijiet jistgħu jevolvu għal tqaxxir tal-ġilda fuq parti 
kbira tal-ġisem u kumplikazzjonijiet li jistgħu jkunu ta’ theddida għall-ħajja jew 
ikunu fatali. 

• Fil-bidu DRESS jidher bħala sintomi li jixbħu dawk ta’ riħ u raxx fuq il-wiċċ 
mbagħad ir-raxx jinfirex u jkun hemm deni għoli, it-testijiet tad-demm juru żieda 
fil-livelli tal-enzimi tal-fwied u żieda f’tip ta’ ċelluli bojod tad-demm (eosinofilja) 
u glandoli limfatiċi minfuħin.  

Jekk tiżviluppa raxx serja jew xi wieħed minn dawn is-sintomi tal-ġilda, ieqaf milli tieħu 
levofloxacin u kkuntattja lit-tabib tiegħek jew fittex għajnuna medika minnufih. 
 

4. Effetti sekondarji possibbli 

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1000) 

 
• Raxx madwar il-ġisem kollu, deni għoli, żidiet fl-enzimi tal-fwied, anormalitajiet fid-

demm (eosinofilja), glandoli limfatiċi minfuħin u l-involviment ta’ organi oħra tal-
ġisem (Reazzjoni għall-mediċina b’eosinofilja u Sintomi Sistemiċi magħrufa bħala 
DRESS jew sindromu ta’ sensittività eċċessiva għall-mediċina). Ara wkoll sezzjoni 2. 

• Sindromu assoċjat ma’ indeboliment fit-tneħħija tal-ilma u livelli baxxi ta’ sodium 
(SIADH) 

[…] 

Mhux magħrufa ( il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli): 

• Raxx sever tal-ġilda li jista’ jinkludi nfafet jew tqaxxir tal-ġilda madwar xufftejk, għajnejk, 
ħalqek, imnieħrek u l-ġenitali tiegħek 

• Raxxijiet serji tal-ġilda li jinkludu s-sindromu ta’ Stevens-Johnson u nekroliżi 
epidermali tossika. Dawn jistgħu jidhru bħal makuli ħomor b’forma ta’ bersall jew 
tbajja’ tondi fuq is-sider b’ħafna drabi nfafet fin-nofs, titqaxxar il-ġilda, ulċeri fil-
ħalq, grieżem, l-imnieħer, ġenitali u għajnejn u jistgħu jkunu preċeduti minn deni u 
sintomi li jixbħu dawk ta’ riħ. Ara wkoll sezzjoni 2. 

[…] 

Kellem lit-tabib tiegħek jekk kwalunkwe wieħed minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin isir serju 
jew idum aktar minn ftit ġranet: 

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1000) 

[…] 

Tbajja’ eritematożi, iddemarkati sew b’infafet jew mingħajr li jiżviluppaw fi żmien ftit 
sigħat mill-għoti ta’ levofloxacin u meta jfiequ jħallu iperpigmentazzjoni 
postinfjammatorja; ħafna drabi jerġgħu jseħħu fl-istess sit tal-ġilda jew membrana 
mukoża jekk jerġa’ jkun hemm espożizzjoni għal levofloxacin 
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Levofloxacin għall-użu topiku oftalmiku (Kodiċi ATC S01AE05) 

Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott 
 
• Sezzjoni 4.4 

Speċjalment f’pazjenti anzjani u f’dawk ittratti fl-istess ħin b’kortikosterojdi, jista’ jkun 
hemm infjammazzjoni u qtugħ ta’ tendin b’terapija sistemika b’fluoroquinolone inkluż 
levofloxacin. Għalhekk, wieħed għandu juża’ l-kawtela u t-trattament b’[Isem tal-
prodott] għandu jitwaqqaf mal-ewwel sinjal ta’ infjammazzjoni tat-tendin (ara 
sezzjoni  4.8). 

Sezzjoni 4.8 (taħt il-lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi): 

F’pazjenti li rċevew fluoroquinolones sistemiċi, ġew irrapportati qtugħ tat-tendins tal-
ispalla, id, Achilles jew oħrajn li kellhom bżonn ta’ intervent kirurġiku jew irriżultaw 
f’diżabilità għal tul ta’ żmien. Studji b’quinolones sistemiċi u mill-esperjenza wara li 
dawn tqiegħdu fis-suq jindikaw li r-riskju ta’ dan il-qtugħ jista’ jiżdied f’pazjenti li qed 
jirċievu kortikosterojdi, speċjalment pazjenti ġerjatriċi u f’tendins taħt stress qawwi, 
inkluż it-tendin ta’ Achilles (ara sezzjoni 4.4). 

 

Fuljett ta’ tagħrif 

Sezzjoni 2 

Twissijiet u prekawzjonijiet 

Kien hemm nefħa u qtugħ tat-tendin f’pazjenti li kienu qed jieħdu fluoroquinolones orali 
jew minn ġol-vini, speċjalment f’pazjenti anzjani u f’dawk li kienu qed jiġu ttrattati fl-
istess ħin b’kortikosterojdi. Ieqaf milli tieħu [Isem tal-prodott] jekk tiżviluppa wġigħ jew 
nefħa fit-tendins (tendinite). 
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Anness III 
 

Skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' din il-pożizzjoni 
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Skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' din il-pożizzjoni 
 
 
Adozzjoni tal-pożizzjoni tas-CMDh: 
 

Laqgħa tas-CMDh Mejju 2019 
 

Trażmissjoni lill-Awtoritajiet Nazzjonali 
Kompetenti tat-traduzzjonijiet tal-annessi 
għall-pożizzjoni: 
 

13 Lulju 2019 
 

Implimentazzjoni tal-pożizzjoni 
mill-Istati Membri (sottomissjoni tal-varjazzjoni 
mid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid 
fis-Suq): 
 

6 Settembru 2019 
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