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Oddelek za zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

Vprašanja in odgovori o 
zdravilu Adjusol trimethoprim sulfa liquide in povezanih 
imenih 
Izid napotitvenega postopka v skladu s členom 34 
Direktive 2001/82/ES (EMEA/V/A/134) 

Evropska agencija za zdravila (agencija) je 10. decembra 2020 zaključila pregled zdravila 
Adjusol trimethoprim sulfa liquide in povezanih imen. Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski 
medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da je treba uskladiti informacije o zdravilu (povzetek glavnih 
značilnosti zdravila, označevanje in navodilo za uporabo) za omenjeno zdravilo v Evropski uniji (EU). 

Kaj je zdravilo Adjusol trimethoprim sulfa liquide in povezana imena? 

Adjusol je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki je na voljo v obliki raztopine za uporabo v 
pitni vodi ali mleku ter kot učinkovini vsebuje sulfadiazin in trimetoprim. Sulfadizin in trimetoprim sta 
protimikrobni zdravili, ki ob ločeni uporabi delujeta tako, da preprečujeta rast bakterij, vendar teh ne 
uničita. Pogosto se uporabljata skupaj, ker lahko njuna kombinacija s skupnim učinkovanjem uniči 
bakterije. To zdravilo za uporabo v veterinarski medicini se uporablja za zdravljenje okužb, ki jih 
povzročajo bakterije pri teletih, jagnjetih, prašičih, kuncih in piščancih. 

Zdravilo Adjusol se trži v Franciji, Grčiji, Luksemburgu in na Portugalskem.  

Zakaj je bilo zdravilo Adjusol pregledano? 

Zdravilo Adjusol je bilo v EU odobreno po nacionalnih postopkih. To je med državami članicami 
povzročilo nedoslednosti v načinu, kako se zdravilo za uporabo v veterinarski medicini lahko uporablja, 
kar se odraža v razlikah med informacijami o zdravilu v državah, v katerih se zdravilo Adjusol trži. 

Da bi uskladili informacije o zdravilu Adjusol v EU, je Evropska komisija 8. julija 2019 napotila zadevo 
na odbor CHMP. 

Kakšni so zaključki odbora CVMP? 

Odbor CVMP je na podlagi vrednotenja trenutno razpoložljivih podatkov zaključil, da je treba 
informacije o zdravilu Adjusol uskladiti po vsej EU.  

Popravljene informacije o zdravilu so na voljo pod zavihkom„Vsi dokumenti“.   

Evropska komisija je sklep izdala 25. februarja 2021.  
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