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Bilag I

Liste over veterinærlægemidlernes navne, lægemiddelformer, 
aktive indholdsstof, styrker, måldyrearter og indehavere af 
markedsføringstilladelse i medlemsstaterne
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Medlemssta
t EU/EØS

Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Navn INN Styrke Lægemiddelform Dyreart

Østrig Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
ØSTRIG

Pulmotil G 100 g/kg 
Arzneimittel-
Vormischung zur 
Herstellung von 
Fütterungsarzneimitteln 
für Schweine und 
Kaninchen

Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til
medicineret foder

Svin, 
kaniner

Østrig Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
ØSTRIG

Pulmotil G 200 g/kg 
Arzneimittel-
Vormischung zur 
Herstellung von 
Fütterungsarzneimitteln 
für Schweine und 
Kaninchen

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Belgien Eli Lilly Benelux N.V.
Elanco Animal Health
Rue de l'Etuve 52
Stoofstraat 52
1000 Brussel
BELGIEN

Pulmotil 40 VET Pre-mix Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Belgien Eli Lilly Benelux N.V.
Elanco Animal Health
Rue de l'Etuve 52
Stoofstraat 52
1000 Brussel
BELGIEN

Pulmotil 100 VET Pre-
mix

Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Belgien Eli Lilly Benelux N.V.
Elanco Animal Health
Rue de l'Etuve 52
Stoofstraat 52
1000 Brussel
BELGIEN

Pulmotil 100 Granules Tilmicosin (as 
phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 



3/18

Medlemssta
t EU/EØS

Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Navn INN Styrke Lægemiddelform Dyreart

Belgien Eli Lilly Benelux N.V.
Elanco Animal Health
Rue de l'Etuve 52
Stoofstraat 52
1000 Brussel
BELGIEN

Pulmotil 200 VET Pre-
mix

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Cypern Eli Lilly Regional Operations 
GmbH
Elanco Animal Health
Kolblgasse 8-10
1030 Wien
AUSTRIA

Pulmotil pre-mix 200 
g/kg ,πρόμιγμα για 
φαρμακούχο 
ζωοτροφή,για χοίρους 
και κoνίκλους.

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret  foder

Svin, 
kaniner 

Tjekkiet Eli Lilly Regional Operations 
GmbH
Elanco Animal Health
Kolblgasse 8-10
1030 Wien
ØSTRIG

Pulmotil 200 mg/g pre-
mix pro medikaci krmiva

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Tyskland Lilly Deutschland GmbH
Abt. Elanco Animal Health
Werner-Reimers-Str. 2-4
D-61352 Bad Homburg
TYSKLAND

Pulmotil G 40 Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Tyskland Lilly Deutschland GmbHAbt.
Elanco Animal Health
Werner-Reimers-Str. 2-4
D-61352 Bad Homburg
TYSKLAND

Pulmotil G 100 Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret  foder

Svin, 
kaniner 

Tyskland Lilly Deutschland GmbH
Abt. Elanco Animal Health
Werner-Reimers-Str. 2-4
D-61352 Bad Homburg
TYSKLAND

Pulmotil G 20 % AMV Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 
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Medlemssta
t EU/EØS

Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Navn INN Styrke Lægemiddelform Dyreart

Danmark Elanco Animal Health
Eli Lilly Danmark A/S
Nybrovej 110
DK-2800 Kongens
Lyngby
DANMARK

Pulmotil Vet. Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Danmark Elanco Animal Health
Eli Lilly Danmark A/S
Nybrovej 110
DK-2800 Kongens
Lyngby
DANMARK

Pulmotil Vet. Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Danmark Elanco Animal Health
Eli Lilly Danmark A/S
Nybrovej 110
DK-2800 Kongens
Lyngby
DANMARK

Pulmotil Vet. Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Grækenland Eli Lilly Regional Operations 
GmbH Elanco Animal 
HealthKolblgasse 8-10
1030 Wien
ØSTRIG

PULMOTIL 200 Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Spanien ELANCO VALQUÍMICA, S.A.
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid
SPANIEN

PULMOTIL G 40 Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Spanien ELANCO VALQUÍMICA, S.A.
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid
SPANIEN

PULMOTIL G 100 Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 
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Medlemssta
t EU/EØS

Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Navn INN Styrke Lægemiddelform Dyreart

Spanien ELANCO VALQUÍMICA, S.A.
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid
SPANIEN

PULMOTIL G 200 Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Frankrig LILLY France
13 Rue Pages
92158 Suresnes
Cedex
FRANKRIG

PULMOTIL TILMICOSINE 
40 PORC-LAPIN

Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Frankrig QALIAN
34 Rue Jean Monnet
Zi D'Etriche
49500 Serge
FRANKRIG

SANTAMIX TILMICOSINE 
40 PORCINS - LAPINS

Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret  foder

Svin, 
kaniner 

Frankrig SOGEVAL
200 Route de Mayenne
Zi des Touches
53000 Laval
FRANKRIG

CONCENTRAT VO 08 
TILMICOSINE PORCIN-
LAPIN

Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Ungarn Eli Lilly Regional Operations 
GmbH
Elanco Animal Health
Kolblgasse 8-10
1030 Wien
ØSTRIG

Pulmotil G 200 
gyógypre-mix

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Irland Eli Lilly and Company Ltd
Elanco Animal Health
Lilly House
Priestly Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 9NL
DET FORENEDE KONGERIGE

Pulmotil G40 Pre-mix for 
medicated feedingstuff

Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 
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Medlemssta
t EU/EØS

Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Navn INN Styrke Lægemiddelform Dyreart

Irland Eli Lilly and Company Ltd
Elanco Animal Health
Lilly House
Priestly Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 9NL
DET FORENEDE KONGERIGE

Pulmotil G100 Pre-mix 
for medicated 
feedingstuff

Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Irland Eli Lilly and Company Ltd
Elanco Animal Health
Lilly House
Priestly Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 9NL
DET FORENEDE KONGERIGE

Pulmotil G200 Pre-mix 
for medicated 
feedingstuff

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret  foder

Svin, 
kaniner 

Italien ELI LILLY ITALIA SPA
VIA GRAMSCI 
731/733 - SESTO FIORENTINO -
FI 
ITALIEN

PULMOTIL G 200 PRE-
MIX

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Italien CEVA VETEM SpA  
via Colleoni 15
20041 Agrate Brianza (MB)
ITALIEN

MICLOZAN 200 PRE-MIX Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Nederlande
ne

Eli Lilly Nederland B.V.
Elanco Animal Health
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
NEDERLANDENE

PULMOTIL® G40 pre-
mix voor gemedicineerd 
voer voor varkens

Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Nederlande
ne

Eli Lilly Nederland B.V.
Elanco Animal Health
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
NEDERLANDENE

PULMOTIL® G100 pre-
mix voor gemedicineerd 
voer voor varkens

Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 
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Medlemssta
t EU/EØS

Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Navn INN Styrke Lægemiddelform Dyreart

Nederlande
ne

Eli Lilly Nederland B.V.Elanco 
Animal Health
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
NEDERLANDENE

PULMOTIL® G200 pre-
mix voor gemedicineerd 
voer voor varkens

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Portugal Lilly Portugal – Produtos 
Farmacêuticos, Lda.
Rua Cesário Verde, nº5- piso 4
Linda-a-Pastora
2790 – 326 QUEIJAS
PORTUGAL

Pulmotil G40 Pré-mistura 
medicamentosa para 
alimento medicamentoso 
para suínos e coelhos

Tilmicosin
(as phosphate)

40 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Portugal Lilly Portugal – Produtos 
Farmacêuticos, Lda.
Rua Cesário Verde, nº5- piso 4
Linda-a-Pastora
2790 – 326 QUEIJAS
PORTUGAL

Pulmotil G100 Pré-
mistura medicamentosa 
para alimento 
medicamentoso para 
suínos e coelhos

Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Portugal Lilly Portugal – Produtos 
Farmacêuticos, Lda.
Rua Cesário Verde, nº5- piso 4
Linda-a-Pastora
2790 – 326 QUEIJAS
PORTUGAL

Pulmotil G200 Pré-
mistura medicamentosa 
para alimento 
medicamentoso para 
suínos e coelhos

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Rumænien Eli Lilly Regional Operations 
GmbH
Elanco Animal Health
Kolblgasse 8-10
1030 Wien
ØSTRIG

PULMOTIL 200g/kg      
pre-mix

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Slovakiet Elli Lilly and Company 
Limited.Speke 
OperationsFleming RoadSpeke
Liverpool
L24 9LN
DET FORENEDE KONGERIGE

Pulmotil G 200 pre-mix
ad us.vet.

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 
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Medlemssta
t EU/EØS

Indehaver af 
markedsføringstilladelsen

Navn INN Styrke Lægemiddelform Dyreart

Det 
Forenede 
Kongerige 

Eli Lilly and Company Ltd
Elanco Animal Health
Lilly House
Priestly Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 9NL
DET FORENEDE KONGERIGE

Pulmotil G100 Pre-mix 
for Medicated 
Feedingstuff

Tilmicosin
(as phosphate)

100 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 

Det 
Forenede 
Kongerige

Eli Lilly and Company Ltd
Elanco Animal Health
Lilly House
Priestly Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 9NL
DET FORENEDE KONGERIGE

Pulmotil G200 Pre-mix 
for Medicated 
Feedingstuff

Tilmicosin
(as phosphate)

200 g tilmicosin 
pr. kg premix

Premix til 
medicineret foder

Svin, 
kaniner 
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Bilag II

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen 
af produktresuméet og etiketteringen
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Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af alle 
premixer, der er bestemt til medicineret foder til kaniner og 
indeholder 40, 100 eller 200 g tilmicosin pr. kg premix (se 
bilag I)

1. Indledning

Premixerne er veterinærlægemidler, der anvendes til fremstilling af medicineret foder og indeholder 40 

g, 100 g eller 200 g tilmicosin pr. kg premix. De er indiceret til svin til forebyggelse og behandling af 

luftvejssygdomme forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, 

Pasteurella multocida og andre tilmicosin-følsomme organismer. Desuden er de indiceret til 

forebyggelse og behandling af luftvejssygdom hos kaniner forårsaget af tilmicosin-følsomme stammer 

af Pasteurella multocida og Bordetella bronchiseptica.

Den 8. april 2011 indledte Europa-Kommissionen en indbringelse i henhold til artikel 35 i direktiv 

2001/82/EF, som ændret, for alle premixer, der anvendes til fremstilling af medicineret foder til 

kaniner og indeholder 40, 100 eller 200 g tilmicosin pr. kg premix. CVMP blev anmodet om at 

fremsætte en udtalelse om den anbefalede dosis og iblandingsforholdet i foderet for premixer, der 

anvendes til fremstilling af medicineret foder til kaniner og indeholder 40, 100 eller 200 g tilmicosin pr.

kg premix. Udvalget blev desuden anmodet om at anbefale, om markedsføringstilladelserne burde 

opretholdes, ændres, suspenderes eller inddrages. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen blev anmodet om at indsende følgende:

1. Begrundelse og relevante data til støtte for den anbefalede dosis og iblandingsforholdet i foderet 

for premixer, der anvendes til medicineret foder til kaniner og indeholder 40, 100 eller 200 g 

tilmicosin pr. kg premix. 

2. Det fremgår af CVMP’s “Note for guidance on additional quality requirements for products intended 

for incorporation into animal feedingstuffs (medicated pre-mixes) (EMEA/CVMP/080/95)”1, at den 

daglige dosis af den medicinerede premix skal være fordelt i mindst halvdelen af det behandlede 

dyrs daglige foderration. Det skal godtgøres, at dette krav opfyldes af alle pakningsstørrelser for 

alle styrker.

3. Som anført i CVMP’s vejledning (EMEA/CVMP/080/95) skal der gives en beskrivelse af, hvordan 

premixen skal tilsættes foderet. Denne beskrivelse, der gives i produktinformationen, skal være 

ledsaget af en diskussion af, om dette er i overensstemmelse med CVMP’s vejledning 

(EMEA/CVMP/080/95). Diskussionen skal underbygges med passende data, der viser, at 

betingelserne under pelletering er hensigtsmæssige og ikke forringer den godkendte 

opbevaringstid af det medicinerede foder (1 måned). Hvis den eksisterende beskrivelse ikke anses 

for fyldestgørende, skal der forelægges en revideret tekst.

                                               
1 CVMP Note for Guidance on additional quality requirements for products intended for incorporation into animal 
feedingstuffs (mediciated premixes) -
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004466.pdf

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004466.pdf
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2. Diskussion af de foreliggende data

Data til støtte for den anbefalede dosis 

Under den foregående henvisningsprocedure i henhold til artikel 34 i direktiv 2001/82/EF 

(EMEA/V/A/037)2 vurderede CVMP virkningen af tilmicosin hos kaniner. Udvalget fandt, at uanset at 

der er visse mangler i den kliniske feltundersøgelse med dosering af produktet, indikerer de 

prækliniske undersøgelser og mindste hæmmende koncentrationer (MIC-værdier), at den effektive 

dosering i foder er 12,5 mg/kg kropsvægt/dag i 7 dage til forebyggelse og behandling af 

luftvejssygdom hos kaniner forårsaget af Pasteurella multocida og Bordetella bronchiseptica. CVMP tog 

i betragtning, at kaniner er en mindre vigtig art, og at der er særlige problemer med tilgængeligheden 

af godkendte veterinære produkter til denne art. Desuden tog udvalget hensyn til produkternes 

tidligere anvendelse og de forskellige foranstaltninger vedrørende anvendelsen, der nu beskrives i det 

harmoniserede produktresumé (bakteriologiske prøver og følsomhedsbestemmelse anbefales). 

Oral anvendelse af tilmicosin hos kaniner i en dosering på 12,5 mg/kg legemsvægt/dag i 7 dage viste, 

at koncentrationen i lungevævet og i makrofagerne i lungealveolerne fra den anden behandlingsdag 

var henholdsvis 7 og 400 gange højere end i plasma, og at der vedvarende var høje koncentrationer i 

hele behandlingsperioden. De farmakokinetiske parametre bekræfter den effektive dosis af tilmicosin. 

Denne dosis bør opretholdes ved korrekt iblanding af medicineret premix med forskellig koncentration i 

foderet. 

I besvarelsen af CVMP’s spørgsmål henvistes til den farmakokinetiske/farmakodynamiske undersøgelse 

og MIC-værdierne som støtte for anvendelsen ved luftvejssygdom hos kaniner i en dosis på 12.5 

mg/kg kropsvægt/dag i 7 dage (tidligere forelagt). Dette blev godtaget. 

Iblandingsforhold

Indehaverne af markedsføringstilladelserne oplyste, at der anvendes fuldfoder til 

fødevareproducerende kaniner. De anvendte foderblandere har en gennemsnitskapacitet på 3-5 tons, 

en størrelse, der også anvendes til produktion af det medicinerede fuldfoder til kaniner. 

Om måldyreartens ædeadfærd vides, at kaniner æder hyppigt (2-8 g foder i løbet af 4-6 minutter op til 

30 gange dagligt)3). En kanin på 1,5 kg kan således gennemsnitligt indtage 180 g foder dagligt. Syge 

dyr indtager mindre, 100 g dagligt er acceptabelt. 

Den godkendte dosering er 12,5 mg/kg kropsvægt/dag i 7 dage, hvilket opnås ved tilsætning af 

tilmicosin i et forhold på 200 g pr. ton færdigt foder (svarende til 200 ppm). Ud fra de forelagte 

oplysninger fandt CVMP, at kravet om, at dosis er fordelt i mindst halvdelen af den daglige foderration, 

er opfyldt, og at målværdien 200 ppm tilmicosin pr. ton foder kan opnås med alle pakningsstørrelser af 

de forskellige styrker (40 g, 100 g og 200 g). 

Ved iblanding i foderet er koncentrationerne 10-13 % højere end den forventede nominelle 

koncentration på 200 mg/kg. Disse højere værdier kræver nærmere gennemgang, da de medfører 

højere dosis end den tilsigtede. 

I en undersøgelse af homogeniteten af en 200 g premix blev der anvendt to forskellige batcher af 

200 g premix til fremstilling af fire prøvebatcher medicineret foder (2 batcher fodergranulat og 2 

batcher pelleteret foder). Der blev påvist homogenitet, idet variationskoefficienten var under 5 % i alle 

                                               
2 CVMP’s udtalelse efter en artikel 34-indbringelse vedrørende Pulmotil 40 VET Premix, Pulmotil 100 VET Premix, 
Pulmotil 200 VET Premix og relaterede navne (2009) -
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Pulmotil_Premix_34/WC500036654
.pdf
3 Cathy A. Johnson-Delaney, DVM, Dipl ABVP (Avian). Anatomy and Physiology of the Rabbit and Rodent 
Gastrointestinal System. I: Association of Exotic Mammal Veterinarians (AEMV) Sessions, Preceedings, 2006

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Pulmotil_Premix_34/WC500036654.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Pulmotil_Premix_34/WC500036654.pdf
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de undersøgte tilfælde. Indholdet af tilmicosin var ca. 105 % af den teoretiske værdi på 200 ppm for 

fodergranulat, og i pelleteret foder blev der genfundet 100-103 % af den tilsatte tilmicosin. 

Stabilitetsundersøgelserne viste, at der efter 3 måneder ikke var væsentlige ændringer i udseende 

eller tørringstab.

Der blev ikke forelagt data om tilsætning for tilmicosin 40 g premix. Dette anses for acceptabelt, da 

der opnås homogenitet af medicineret foder med lave koncentrationer af medicineret premix. For 

tilmicosin 40 g premix ville iblandingsforholdet for foderet være 5 kg pr. ton (jf. kravet i Ph.Eur.-

monografien om premix til medicineret foder til veterinær anvendelse). 

Ved undersøgelse af blandingshomogeniteten (med tilmicosin premix 100 g og 200 g) blev der taget 

10 prøver pr. batch. Ingen af prøverne faldt uden for området 85-115 % af gennemsnitsindholdet. 

Gennemsnitsindholdet i pelleteret foder var i området 90-110 % af det nominelle indhold. 

Homogeniteten af det medicinerede foder anses dermed for at være godtgjort.

Ved sammenligning af indholdet af tilmicosin i foderet fra undersøgelsen af blandingshomogenitet (dvs. 

før pelletering) med indholdet af tilmicosin i det pelleterede foder sås et betydeligt fald i indholdet af 

tilmicosin, der dog var inden for det fastsatte acceptområde på ± 15 %. 

For foderet var gennemsnitsindholdet ikke inden for området 90-110 % af det nominelle indhold (180-

220 ppm). Koncentrationerne lå i området 198,1-243,6 ppm, altså over den nominelle koncentration 

på 200 ppm ± 10 %. Koncentrationerne er således 10-13 % over den nominelle koncentration på 200 

mg/kg. Mens homogeniteten fandtes tilfredsstillende godtgjort, kræves der en forklaring på disse 

resultater, da koncentrationen i det foder, der gives til dyrene, vil være over målværdien på 200 ppm.

Tilberedningen og pelleteringen blev beskrevet. Der blev kun anvendt medicineret kaninfoder tilberedt 

med tilmicosin 100 g premix. Det blev anset for velbegrundet kun at teste én styrke, da 

koncentrationen af tilmicosin i det endelige medicinerede foder i alle tilfælde ville være 200 ppm, 

eftersom homogeniteten af de andre medicinerede premixer var tilfredsstillende godtgjort. 

Holdbarheden af pellets blev vurderet ved undersøgelse af ændringen i koncentrationen af tilmicosin 

gennem 12 uger ved 25 °C og 60 % relativ fugtighed (RH) samt ved 40 °C og 70 % RH. Da 

resultaterne af stabilitetsundersøgelsen af medicineret pelleteret kaninfoder var de samme som for 

medicineret pelleteret svinefoder, kunne udvalget godkende en opbevaringstid på tre måneder efter 

tilsætning til foderet. 

Det bemærkedes, at der var et fald i indholdet af tilmicosin for medicineret pelleteret svinefoder med 

et indhold af hvede på over 30 %. På baggrund af beskaffenheden af det kaninfoder, der anvendes til 

fremstilling af pelleteret medicineret foder, konkluderedes det, at indholdet af korn i kommercielt foder 

til opfedning af kaniner maksimalt må være 30 % (tilsætning af 30 % hvedemel er ikke 

hensigtsmæssig på grund af risiko for svære tarmproblemer).

Da det er uhensigtsmæssigt at tilsætte 30 % hvedemel til medicinerede pelleteret kaninfoder, fandtes 

iblanding i foderet ved en arbejdsdelingsprocedure ikke ville medføre problemer i form af begrænset 

opbevaringstid, da dette tilfælde ikke forventes at opstå for kaniner. Da produktinformationen er fælles 

for svin og kaniner, ansås det for acceptabelt med en opbevaringstid på en måned efter iblanding i 

pelleteret foder indeholdende mere end 30 % hvede.
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3. Vurdering af benefit/risk-forholdet

Vurdering af fordele

Direkte fordele

Den effektive dosering i foder er 12,5 mg/kg kropsvægt/dag i 7 dage til forebyggelse og behandling af 

luftvejssygdom forårsaget af Pasteurella multocida og Bordetella bronchiseptica i den mindre vigtige 

art kaniner.

På grundlag af det oplyste anses det for muligt at opnå målværdien på 200 g tilmicosin pr. ton 

pelleteret kaninfoder (200 ppm) ved at anvende det korrekte iblandingsforhold for tilmicosin 40 g 

premix, tilmicosin 100 g premix og tilmicosin 200 g premix og med alle de nævnte pakningsstørrelser. 

Risikovurdering

Ved vurderingen er der fundet en risiko i form af højt indhold af tilmicosin i foderet før 

tilberedning/pelletering, uden at der er givet en forklaring på dette forhold.

Vurdering af benefit/risk-forholdet

Det godtages, at den effektive dosering i foder er 12,5 mg/kg kropsvægt/dag i 7 dage til forebyggelse 

og behandling af luftvejssygdom forårsaget af Pasteurella multocida og Bordetella bronchiseptica i den 

mindre vigtige art kaniner.

Der er målt høje koncentrationer af tilmicosin i kaninfoderet inden forbehandling og pelletering. Der er 

ifølge det oplyste ikke tilsat overskud i formuleringen, og ingen begrundelse er fundet for disse 

resultater, som falder uden for det iagttagne normalområde i andre undersøgelser af foderet. 

Konklusioner om benefit/risk-forholdet

Vedrørende den anbefalede dosis godtages, at den effektive dosering i foder er 12,5 mg/kg 

kropsvægt/dag i 7 dage til forebyggelse og behandling af luftvejssygdom forårsaget af Pasteurella 

multocida og Bordetella bronchiseptica i den mindre vigtige art kaniner.

Iblandingsforholdet opfylder kravet om, at dosis er fordelt i mindst halvdelen af den daglige 

foderration. Ligeledes er det muligt at nå målværdien 200 ppm tilmicosin pr. ton foder med alle 

pakningsstørrelser af de forskellige styrker (40 g, 100 g og 200 g).

Uanset den uforklarede høje koncentration i foderet fandt udvalget, at hvis kaninfoder formuleres 

korrekt med en koncentration på 200 ppm (i stedet for de beskrevne høje værdier), må indholdet af 

tilmicosin i det pelleteret foder forventes at være inden for det specificerede område på ±15 % af den 

nominelle værdi. Dette støttedes af yderligere forelagte data, som ikke viste tilsvarende problemer for 

batcher i pilotskala.

De høje koncentrationer af tilmicosin i det medicinerede foder inden pelletering kræver nærmere 

afklaring. CVMP anmoder derfor om, at der udføres stabilitetsundersøgelser vedrørende forbehandling 

og pelletering på 3 batcher medicineret kaninfoder for at fastslå, om de høje koncentrationer af 

tilmicosin er typiske (se bilag IV). 
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Begrundelse for ændring af produktresuméet og 
etiketteringen pr.

Ud fra følgende betragtninger:

 CVMP gennemgik den anbefalede dosis og iblandingsforholdet i foder for premixer til 

medicineret foder indeholdende 40, 100 eller 200 g tilmicosin pr. kg premix til kaniner, 

 CVMP fastslog, at den anbefalede dosering i foder til kaniner er 12,5 mg/kg kropsvægt/dag i 7 

dage til forebyggelse og behandling af luftvejssygdom forårsaget af Pasteurella multocida og 

Bordetella bronchiseptica, 

 CVMP gennemgik de forelagte data om iblandingsforholdet. Udvalget fastslog, at produkterne 

opfylder kravet om, at dosis er fordelt i mindst halvdelen af den daglige foderration, og at 

målværdien 200 ppm tilmicosin pr. ton foder kan nås med alle pakningsstørrelser af de 

forskellige styrker (40 g, 100 g og 200 g),

 CVMP tog i betragtning, at der er målt høje koncentrationer af tilmicosin i kaninfoderet inden 

forbehandling og pelletering,

anbefalede CVMP ændring af markedsføringstilladelserne for alle premixer, der er bestemt til 

medicineret foder til kaniner og indeholder 40, 100 eller 200 g tilmicosin pr. kg premix (se bilag I), idet 

produktresuméet og etiketteringen ændres i overensstemmelse med de anbefalede ændringer, som 

fremgår af bilag III. 

Betingelsen for markedsføringstilladelserne fremgår af bilag IV. 
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Bilag III

Ændringer i de relevante afsnit af produktresuméet og 
etiketteringen
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Ændringer i de relevante afsnit af produktresuméet 

Bemærkning: I nedenstående gælder tekst med grå skygge ikke for MICLOZAN 200 premix (se bilag I 
til udtalelsen) 

Produktresumé

4.9 Dosering og indgivelsesvej:

……

Den indtagne mængde medicineret foder afhænger af dyrets kliniske tilstand. For at opnå korrekt 

dosering skal koncentrationen af tilmicosin justeres i henhold dertil. 

Hertil anvendes følgende formel: 

kg premix/ton foder = Dosis (mg/kg kropsvægt) x kropsvægt (kg)
   Dagligt indtag af foder (kg) x styrke af premix (g/kg)

Kaniner 

Produktet gives i foderet i en mængde af tilmicosin 12,5 mg/kg kropsvægt/dag (svarende til 200 ppm i 

foderet) i 7 dage.

Indikation Dosis af tilmicosin Behandlingsvarighed Mængde, der skal 

tilsættes foderet 

Forebyggelse og 

behandling af 

luftvejssygdom

12,5 mg/kg 

kropsvægt/dag

7 dage 1 kg tilmicosin 200 g 

premix/ton

2 kg tilmicosin 100 g 

premix/ton

5 kg tilmicosin 40 g 

premix/ton

For at sikre grundig opblanding af produktet skal dette først opblandes i en passende mængde foder 

(20-50 kg), før det iblandes i det færdige foder.

…… 

6.3 Opbevaringstid 

Opbevaringstid efter iblanding i foder eller pelleteret foder: 3 måneder

Opbevaringstid efter iblanding i pelleteret foder indeholdende mere end 30 % hvede: 1 måned

………

Ændringer i de relevante afsnit af etiketteringen

Bemærkning: I nedenstående gælder tekst med grå skygge ikke for MICLOZAN 200 premix (se bilag 
I): 
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6. INDIKATIONER

…………

Den indtagne mængde medicineret foder afhænger af dyrets kliniske tilstand. For at opnå korrekt 

dosering skal koncentrationen af tilmicosin justeres i henhold dertil. 

Hertil anvendes følgende formel: 

kg premix/ton foder = Dosis (mg/kg kropsvægt) x kropsvægt (kg)
   Dagligt indtag af foder (kg) x styrke af premix (g/kg)

Kaniner 

Gives i foderet i en mængde af tilmicosin 12,5 mg/kg kropsvægt/dag (svarende til 200 ppm i foderet) i 

7 dage.

Indikation Dosis af tilmicosin Behandlingsvarighed Mængde, der skal 

tilsættes foderet 

Forebyggelse og 

behandling af 

luftvejssygdom

12,5 mg/kg 

kropsvægt/dag

7 dage 1 kg tilmicosin 200 g 

premix/ton 

2 kg tilmicosin 100 g 

premix/ton

5 kg tilmicosin 40 g 

premix/ton

For at sikre grundig opblanding af produktet opblandes det først med en passende mængde foder 

(20-50 kg) før iblanding i det færdige foder. 

………

10. UDLØBSDATO

…

Opbevaringstid efter iblanding i foder eller pelleteret foder: 3 måneder

Opbevaringstid efter iblanding i pelleteret foder indeholdende mere end 30 % hvede: 1 måned

………
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Bilag IV

Betingelser for markedsføringstilladelserne

De nationale kompetente myndigheder sikrer, med referencemedlemsstaten som koordinerende 

instans, hvor dette er relevant, at indehaverne af markedsføringstilladelserne opfylder følgende 

betingelser:

Indehaverne af markedsføringstilladelsen udfører stabilitetsundersøgelser med 

forbehandling/pelletering for tre batcher medicineret kaninfoder (fremstillet med brug af tilmicosin 

premix 200 g/kg premix). Hensigten med undersøgelserne er at fastslå, at korrekt formulering af 

kaninfoderet med en koncentration på 200 ppm vil resultere i et indhold af tilmicosin i det pelleterede 

foder, som er inden for det specificerede område på ±15 % af den nominelle værdi i en periode af tre 

måneder. Resultaterne af undersøgelserne forelægges for de relevante myndigheder senest 12 

måneder efter Kommissionens afgørelse vedrørende denne henvisningsprocedure. 
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