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Priloga III 

Spremembe ustreznih poglavij informacij o zdravilu 

 

 

 

Opomba: 

Te spremembe ustreznih poglavij informacij o zdravilu so rezultat napotitvenega postopka. 

Informacije o zdravilu lahko pozneje posodobijo pristojni organi države članice v sodelovanju 
z referenčno državo članico, če je to primerno, v skladu s postopki, navedenimi v poglavju 4 
naslova III Direktive 2001/83/ES. 
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Spremembe ustreznih poglavij informacij o zdravilu 

[Pri vseh zdravilih v Prilogi I je treba spremeniti obstoječe informacije o zdravilu (vstavitev, zamenjava 
ali izbris besedila, kot je primerno), da odražajo dogovorjeno besedilo, kot je navedeno spodaj.] 

Povzetek glavnih značilnosti zdravila 

[…] 

4.1 Terapevtske indikacije 

[Pri vseh zdravilih je treba indikacije pri boleznih dihal zamenjati s spodnjimi za odrasle in otroke.] 

ODRASLI 

[Pri zdravilih, indiciranih za okužbo dihal pri odraslih, je treba popraviti indikacijo kot sledi.] 

Preventiva ponavljajočih okužb dihal (RTI-respiratory tract infections) pri odraslih. 

[Pri zdravilih, indiciranih samo za okužbo zgornjih dihalnih poti pri odraslih, je treba popraviti indikacijo 
kot sledi.] 

Preventiva ponavljajočih se okužb zgornjih dihalnih poti (RTI-respiratory tract infections) pri odraslih. 

OTROCI 

[Pri zdravilih, indiciranih za  okužbo dihal pri otrocih, je treba popraviti indikacijo kot sledi.] 

Preventiva ponavljajočih okužb dihal (RTI-respiratory tract infections) pri <starostna skupina>. 

[Pri zdravilih, indiciranih samo pri okužbah zgornjih dihalnih poti pri otrocih, je treba popraviti 
indikacije kot sledi.] 

Preventiva ponavljajočih okužb zgornjih dihalnih poti (RTI-respiratory tract infections) pri <starostna 
skupina>. 

[Pri starostni skupini je najmanjša starost naslednja: 

Luivac in povezana imena: otroci, starejši od 4 let. 

Buccalin in povezana imena: otroci, starejši od 2 let. 

Za Respivax, Lantigen B, Ismigen, Broncho-Vaxom, Ribomunyl, Polyvaccinum in njihova povezana 
imena ni potrebna sprememba pri trenutno dovoljeni najmanjši starosti, vendar pa je treba starostno 
mejo navesti tudi pri indikaciji, v skladu s smernico za povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC).] 

[Povezane spremembe je treba po potrebi vnesti v celotnem SmPC.] 

[…] 

4.4. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 

[Pri zdravilih, indiciranih za preventivo neopredeljenih ponavljajočih okužb dihal, je treba dodati 
spodnje opozorilo in povezane spremembe je treba po potrebi vnesti v celotnem SmPC.] 

[…] 

Ni podatkov iz kliničnih študij, ki kažejo, da lahko uporaba zdravila <ime zdravila> prepreči pljučnico. 
Zato uporaba zdravila <ime zdravila> za preprečevanje pljučnice ni priporočena. 

[…] 

Navodilo za uporabo 
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[…] 

1. Kaj je zdravilo <ime zdravila> in za kaj ga uporabljamo 

[Pri vseh zdravilih je treba indikacije pri boleznih dihal zamenjati s spodnjimi za odrasle in otroke.] 

ODRASLI 

[Pri zdravilih, indiciranih za okužbo dihal pri odraslih, je treba popraviti indikacije kot sledi.] 

Preprečevanje ponavljajočih okužb dihal (RTI-respiratory tract infections) pri odraslih. 

[Pri zdravilih, indiciranih samo pri okužbah zgornjih dihalnih poti pri odraslih, je treba popraviti 
indikacije kot sledi.] 

Preprečevanje ponavljajočih okužb zgornjih dihalnih poti (RTI-respiratory tract infections) pri odraslih. 

OTROCI 

[Pri zdravilih, indiciranih za okužbo dihal pri otrocih, je treba popraviti indikacijo kot sledi.] 

Preprečevanje ponavljajočih okužb dihal (RTI-respiratory tract infections) pri <starostna skupina>. 

[Pri zdravilih, indiciranih samo za okužbo zgornjih dihalnih poti pri otrocih, je treba popraviti indikacijo 
kot sledi.] 

Preprečevanje ponavljajočih okužb zgornjih dihalnih poti (RTI-respiratory tract infections) pri 
<starostna skupina>. 

[Pri starostni skupini je najmanjša starost naslednja: 

Luivac in povezana imena: otroci, starejši od 4 let. 

Buccalin in povezana imena: otroci, starejši od 2 let. 

Za Respivax, Lantigen B, Ismigen, Broncho-Vaxom, Ribomunyl, Polyvaccinum in njihova povezana 
imena ni potrebna sprememba pri trenutno dovoljeni najmanjši starosti, vendar pa je treba starostno 
mejo navesti tudi pri indikaciji.] 

[Povezane spremembe je treba po potrebi vnesti v celotnem navodilu za uporabo.] 

[…] 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo <ime zdravila> 

[…] 

Opozorila in previdnostni ukrepi 

[…] 

[Pri zdravilih , odobrenih za preprečevanje neopredeljenih ponavljajočih okužb dihal, je treba dodati 
spodnje opozorilo in povezane spremembe je treba po potrebi vnesti v celotnem navodilu za uporabo.] 

Uporaba zdravila <ime zdravila> za preprečevanje pljučnice ni priporočljiva, saj ni podatkov iz kliničnih 
študij, ki bi dokazovali takšen učinek. 

  


