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Anness I 

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

Tqegħid fis-Suq  
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Konklużjonijiet xjentifiċi  

Meta jiġi kkunsidrat ir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSUR(s) għal prulifloxacin, il-

konklużjonijiet xjentifiċi huma kif ġej:  

Fluoroquinolones huma magħrufa li jistgħu jikkaġunaw imblokk newromuskolari permezz ta’ interferenza 

fil-kanal joniku AChR u b’riżultat ta’ dan l-esponiment għal fluoroquinolone jista’ jirriżulta 

f’aggravament ta’ myasthenia gravis, li jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja f’pazjenti b’mard sottostanti. Dan 

ir-riskju diġà huwa deskritt bħala assoċjat mal-fluoroquinolones u huwa indirizzat fl-informazzjoni dwar 

il-prodott tal-maġġoranza tal-prodotti li fihom fluoroquinolone fl-UE. Barra minn hekk, ġie rrappurtat każ 

fl-artikolu “Prulifloxacin as trigger of myasthenia gravis” ta’ Rossi et al. 2009. Abbażi tal-evidenza 

disponibbli u tal-effett tal-klassi ssoponut, huwa kkunsidrat xieraq li tiġi aġġornata l-informazzjoni dwar 

il-prodott ta’ prodotti li fihom prulifloxacin f’din il-proċedura PSUSA. 

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 prulifloxacin is-CMDh huwa tal-fehma li l-bilanċ bejn il-

benefiċċju u r-riskju tal-prodott(i) mediċinali li fih/fihom prulifloxacin 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 prulifloxacin huma awtorizzati attwalment fl-UE jew huma suġġetti għal 

proċeduri ta' awtorizzazzjoni futuri fl-UE, is-CMDh jirrakkomanda li l-Istati Membri kkonċernati u l-

applikant /d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq iqisu kif jixraq din il-pożizzjoni tas-CMDh. 
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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) 

 

 

Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott 

• Sezzjoni 4.4 

Għandha tiġi inkluża t-twissija li ġejja: 

Fluoroquinolones, inkluż prulifloxacin, jistgħu jikkaġunaw imblukkar newromuskolari u jistgħu 

jiggravaw dgħufija fil-muskoli f’pazjenti b’myasthenia gravis. Plurifloxacin mhux rakkomandat 

f’pazjenti bi storja magħrufa ta' myasthenia gravis.  

• Sezzjoni 4.8 

Ir-reazzjoni avversa li ġejja għandha tiżdied taħt l-SOC “Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti 

konnettivi” bi frekwenza “mhux magħrufa”: 

Aggravar ta’ myasthenia gravis 

 

Fuljett ta’ Tagħrif 

2. X’għandek tkun taf qabel tieħu l-pilloli (prulifloxacin) 

Twissijiet u prekawzjonijiet  

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

• Għandek myasthenia gravis (dgħufija fil-muskoli). 

4. Effetti sekondarji possibbli 

Għid lit-tabib tiegħek jekk xi effetti sekondarju minn dawn li ġejjin jiggrava jew idum aktar minn ftit jiem: 

Mhux magħrufa 

Dgħufija fil-muskoli. Dan huwa importanti fin-nies b'myasthenia gravis (marda rari tas-sistema 

nervuża). 
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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 ta’ Ġunju 2018 

Trażmissjoni lill-Awtoritajiet Nazzjonali 

Kompetenti tat-traduzzjonijiet tal-annessi għall-

pożizzjoni: 

11/08/2018 

Implimentazzjoni tal-pożizzjoni mill-Istati 

Membri (sottomissjoni tal-varjazzjoni mid-

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-

Suq): 

10/10/2018 
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