
Anness I 

Lista tal-ismijiet, għamliet farmaċewtiċi, qawwiet tal-prodotti 
mediċinali veterinarji, speċi li fuqhom għandu jintuża l-
prodott, l-applikanti/detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq fl-Istati Membri 

 



Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
farmaċewtika 

Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

L-Awstrija Vana GmbH 
Wolfgang Schmälzl Gasse 6  
1020 Wien 
L-Awstrija 

Gentavan 5%-
Durchstichflasche für Tiere 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel, moħor, 
frat, għoġġiela, 
ħnieżer, klieb, 
qtates 

Il-Belġju EMDOKA bvba 
John Lijsenstraat 16 
B-2321 Hoogstraten 
Il-Belġju 

Emdogent 100 Gentamicin 100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel, frat, 
ħnieżer, klieb u 
qtates 

Il-Belġju Franklin Pharmaceuticals Ltd. 
Athboy Road 
Trim 
Co. Meath 
L-Irlanda 

Genta Equine Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel 
(żwiemel li ma 
jipproduċux ikel) 

Il-Kroazja Krka - Farma d.o.o. 
Radnička cesta 48 
10000 Zagreb 
Il-Kroazja 

ĠENTAMIĊINA 8% Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

80 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, żwiemel (li 
ma jipproduċux 
ikel), ħnieżer, 
klieb u qtates 

Il-Kroazja PROPHARMA VET d.o.o. 
Vijenac A. Cesarca 16 
31000 Osijek 
Il-Kroazja 

NEOGENT Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

80 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, ħnieżer, 
żwiemel, klieb, 
qtates 

Ir-
Repubblika 
Ċeka  

FATRO S.p.A. 
Via Emilia 285 
Ozzano Emilia (Bologna) 
L-Italja  

AAGENT 50 mg/ml injekční 
roztok 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Għoġġiela, 
moħor u ħnieżer 
żgħar fl-età ta’ 
xahar  

Id-
Danimarka 

Franklin Pharmaceuticals Ltd. 
Athboy Road 
Trim 
Co. Meath 
L-Irlanda 

Genta Equine Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel 
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Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
farmaċewtika 

Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

L-Estonja Interchemie werken "De 
Adelaar" Eesti BĦALA 
Vanapere tee 14, Pringi  
74001 Viimsi 
Harjumaa 
L-Estonja 

Genta-100 EE Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, żwiemel, 
majjali 

Il-
Ġermanja 

CP-Pharma 
Handelsgesellschaft mbH 
Ostlandring 13 
31303 Burgdorf 
Il-Ġermanja 

Genta 100 mg/ml Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, ħnieżer, 
żwiemel 
iddikjarati li ma 
jkunux maħsuba 
biex jinqatlu 
għall-konsum 
mill-bniedem, 
qtates, klieb 

Il-
Ġermanja 

Bela-Pharm GmbH & Co. KG 
Lohner Str. 19 
49377 Vechta 
Il-Ġermanja 

Gentacin Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, ħnieżer, 
żwiemel 
iddikjarati li ma 
jkunux maħsuba 
biex jinqatlu 
għall-konsum 
mill-bniedem, 
qtates, klieb 

Il-
Ġermanja 

aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Il-Ġermanja 

Ġentamiċina 50 Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, ħnieżer, 
żwiemel 
iddikjarati li ma 
jkunux maħsuba 
biex jinqatlu 
għall-konsum 
mill-bniedem, 
qtates, klieb 
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Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
farmaċewtika 

Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

Il-
Ġermanja 

aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Il-Ġermanja 

Genta-Sulfat 81 Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, ħnieżer, 
żwiemel 
iddikjarati li ma 
jkunux maħsuba 
biex jinqatlu 
għall-konsum 
mill-bniedem, 
qtates, klieb 

Il-
Ġermanja 

aniMedica GmbH 
Im Südfeld 9 
48308 Senden-Bösensell 
Il-Ġermanja 

Vepha-Gent forte Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, ħnieżer, 
żwiemel 
iddikjarati li ma 
jkunux maħsuba 
biex jinqatlu 
għall-konsum 
mill-bniedem, 
qtates, klieb 

Il-
Ġermanja 

Bela-Pharm GmbH & Co. KG 
Lohner Str. 19 
49377 Vechta 
Il-Ġermanja 

Vetogent Inj. Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, ħnieżer, 
żwiemel 
iddikjarati li ma 
jkunux maħsuba 
biex jinqatlu 
għall-konsum 
mill-bniedem, 
qtates, klieb 

L-Islanda Franklin Pharmaceuticals Ltd. 
Athboy Road 
Trim 
Co. Meath 
L-Irlanda 

Genta Equine Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel 

L-Irlanda Franklin Pharmaceuticals Ltd. 
Athboy Road 
Trim 
Co. Meath 
L-Irlanda 

Gentaject 10% Solution for 
Injection 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel 
iddikjarati li ma 
jkunux maħsuba 
biex jinqatlu 
għall-konsum 
mill-bniedem. 
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Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
farmaċewtika 

Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

Il-Latvja CP - Pharma Handelsges. mbH 
Ostlalandring 13 
31303 Burgdorf,  
Il-Ġermanja 

Genta 100 Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Qtates, frat, 
klieb, żwiemel 

Il-Latvja Huvepharma AD 
33 James Boucher Blvd. 
Sofia 1407 
Il-Bulgarija 

Gentacin Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Ħnieżer, qtates, 
frat, klieb, 
żwiemel 

Il-Latvja KELA N.V. 
St. Lenaartseweg 48 
2320 Hoogstraten 
Il-Belġju 

Genta-kel 10% Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Ħnieżer, frat, 
klieb, żwiemel 

Il-Latvja Bela-pharm GmbH & Co.KG 
Lohner Str. 19 
49377 Vechta 
Il-Ġermanja 

Gentamycin 5 Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

85 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Ħnieżer, qtates, 
frat, klieb, 
żwiemel 

Il-Litwanja CP - Pharma Handelsges. mbH 
Ostlalandring 13 
31303 Burgdorf 
Il-Ġermanja 

Genta 100 mg/ml, injekcinis 
tirpalas 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Qtates, klieb, 
frat, ħnieżer, 
żwiemel 

Il-Litwanja Bela-pharm GmbH & Co.KG 
Lohner Str. 19 
49377 Vechta 
Il-Ġermanja 

Gentacin, injekcinis tirpalas Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

85 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel, moħor, 
frat, għoġġiela, 
ħnieżer, ħnieżer 
żgħar, annimali li 
jkunu qed 
jinfatmu, klieb u 
qtates 
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Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
farmaċewtika 

Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

Il-Litwanja Dopharma Research B.V. 
Zalmweg 24m 4941 VX 
Raamsdonksveer 
Il-Pajjiżi l-Baxxi  

GENTA-JECT, injekcinis 
tirpalas  

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, għoġġiela, 
ħnieżer, ħnieżer 
żgħar, żwiemel, 
qtates u klieb. 

Il-Litwanja LABORATORIOS SYVA, S.A. 
Av. Párroco Pablo Díez, 49-57 
24010, León 
Spanja 

GENTAYET 40 mg/ml 
injekcinis tirpalas arkliams, 
galvijams, kiaulėms, šunims 
ir katėms 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Bovini, ekwini, 
ħnieżer, klieb u 
qtates 

Malta Laboratorios Calier S.A 
Barcelones 
26 Place del Ramass 
Les Franqueses del valles 
Barcelona 
Spanja  

GENTACALIER Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Klieb, qtates, 
ħnieżer, ħnieżer 
żgħar, frat, 
għoġġiela, 
żwiemel  

Il-
Portugall 

IAPSA PORTUGUESA 
PECUÁRIA, LDA 
Avenida do Brasil nº 88 7º 
Esq  
1700-073 Lisboa 
Il-Portugall 

GENTAYET 40 mg/ml 
solução injectável 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Frat, żwiemel, 
klieb u qtates 

Is-
Slovakkja 

Fatro S.p.A. 
Via Emilia 285 
Ozzano Emília 
Bologna 
L-Italja 

Aagent 50 mg/ml injekčný 
roztok 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Moħor, 
għoġġiela, 
annimali li jkunu 
qed jitreddgħu – 
l-ewwel xahar ta’ 
ħajja 

Spanja SUPER´S DIANA, S.L 
Ctra. Barcelona - Ripoll, Km 
17  
08150 Parets del Vallès 
Barcelona 
Spanja 

GENDIAN-400  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 
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Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
farmaċewtika 

Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

Spanja SUPER´S DIANA, S.L 
Ctra. Barcelona - Ripoll, Km 
17  
08150 Parets del Vallès 
Barcelona 
Spanja 

GENDIAN-600  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

60 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

Spanja FATRO IBERICA, S.L. 
Constitución, 1 Planta baja 3 
08960 Sant Just Desvern 
Barcelona 
Spanja 

GENTA 50  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

50 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

Spanja Franklin Pharmaceuticals Ltd. 
Athboy Road 
Trim 
Co. Meath 
L-Irlanda 

Genta Equine 100 mg/ml 
Solution for injection  

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel 
(żwiemel li ma 
jipproduċux 
ikel). 

Spanja LABORATORIOS CALIER, S.A. 
C/ Barcelonés, 26 
08520 Les Franqueses del 
Valles 
Barcelona 
Spanja 

GENTACALIER  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

Spanja POLICHEM S.L.U. 
C/ Prudenci Bertrana, 5 
Polígono Industrial Agro-Reus 
Reus 
43206 Tarragona 
Spanja 

GENTACHEM  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

Spanja B.BRAUN VETCARE, S.A. 
Crta. Tarrasa, 121 
Rubí 
Barcelona 
Spanja 

ĠENTAMIĊINAA 6% BRAUN 
USO VETERINARIO  

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

60 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Ekwini mhux 
maħsuba għall-
konsum mill-
bniedem, klieb, 
qtates 
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Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
farmaċewtika 

Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

Spanja Industrial Veterinaria, S.A. 
Esmeralda, 19 
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona 
Spanja 

ĠENTAMIĊINAA GANADEXIL  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

35 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel, frat, 
klieb u qtates 

Spanja Laboratorios e Industrias 
IVEN, S.A. 
Polígono Industrial de 
Vallecas. 
C/ Luis I s/n. 
28031 Madrid 
Spanja 

GENTAMICIVEN  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

Spanja LABIANA LIFE SCIENCE, S.A. 
C/ Venus, 26 
Can Parellada Industrial 
Terrassa 
08228 Barcelona 
Spanja 

GENTASOL 80  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

80 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

Spanja MEVET, S.A.U 
Poligono Industrial El Segre, 
Parcela 409-410 
25191 Lérida 
Spanja 

GENTAVALL 40 MG/ML 
SOLUCIÓN INYECTABLE  

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

Spanja LABORATORIOS SYVA, S.A.U. 
Avda. Parroco Pablo Diez, 49-
57 
24010 León 
Spanja 

GENTAYET  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, ħnieżer, 
klieb u qtates 

Spanja LABORATORIOS MAYMO, S.A. 
Via Augusta, 302 
08017 Barcelona 
Spanja 

MAYCOLI INYECTABLE  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat u ħnieżer 
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Stat 
Membru 
UE/ŻEE 

Applikant/Detentur tal-
Awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-Suq  

Isem Kummerċjali  INN Qawwa  Għamla 
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Speċi li fuqhom 
għandu jintuża 
l-prodott 

Spanja CENAVISA 
Camí Pedra Estela s/n 
43205 Reus 
Tarragona) 
Spanja 

PURMICINA 40 MG/ML 
SOLUCIÓN INYECTABLE  

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Bovini 
(għoġġiela sa 
250 kg), porċini 
(ħnieżer li jkunu 
qed jitreddgħu), 
ekwini mhux 
maħsuba għall-
konsum mill-
bniedem, klieb u 
qtates 

Spanja Laboratorios e Industrias 
IVEN, S.A 
Luis I, 56 
Poligono Industrial Vallecas 
28031 Madrid 
Spanja 

VETERSAN ĠENTAMIĊINAA  Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

40 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel li ma 
jipproduċux ikel, 
frat, klieb u 
qtates 

L-Isvezja Franklin Pharmaceuticals Ltd. 
Athboy Road 
Trim 
Co. Meath 
L-Irlanda 

Gentaject vet Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel 

Ir-Renju 
Unit 

Franklin Pharmaceuticals Ltd. 
Athboy Road 
Trim 
Co. Meath 
L-Irlanda 

Genta-Equine 100 mg/ml 
Solution for Injection for 
Horses 

Gentamicin (as 
gentamicin 
sulphate) 

100 mg/ml  Taħlita likwida 
għall-injezzjoni 

Żwiemel (li ma 
jipproduċux ikel) 
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Anness II 

Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għall-emenda tas-
sommarji tal-karatteristiċi tal-prodott, it-tikkettar u l-fuljetti 
ta’ tagħrif 

 



Sommarju ġenerali tal-evalwazzjoni xjentifika ta’ prodotti 
mediċinali veterinarji li fihom ġentamiċinaġentamiċina 
ppreżentati bħala taħlita ta’ likwidi għall-injezzjoni biex 
jingħataw liż-żwiemel (ara Anness I) 

1.  Introduzzjoni 

Ġentamiċina huwa antibijotiku aminoglikosid indikat għall-kura ta’ varjetà ta' infezzjonijiet batteriċi. 
Normalment jintuża bħala l-melħ tas-sulfat. Fil-mediċina veterinarja ġentamiċinaġentamiċina jintuża 
prinċipalment bħala taħlita likwida għall-injezzjoni għall-ħnieżer, għall-frat u għaż-żwiemel u bħala 
soluzzjoni orali għat-tjur. Jintuża wkoll fil-mediċina tal-bniedem, normalment bħala taħlita likwida 
għall-injezzjoni għall-għoti ġol-muskoli. Attwalment huwa inkluż fil-lista ta’ mediċini essenzjali għall-
użu mill-bniedem tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO). 

L-applikazzjoni għall-prodott Genta Equine 10% taħlita likwida għall-injezzjoni għaż-żwiemel, li fih 
ġentamiċina bħala s-sustanza attiva ġiet ippreżentata lid-Danimarka bħala Stat Membru kkonċernat fi 
proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku (MRP) skont il-bażi legali tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2001/82/KE, jiġifieri applikazzjoni ġenerika. Il-prodott ta’ referenza huwa Gentaject 10% 
taħlita likwida għall-injezzjoni għaż-żwiemel li ilu awtorizzat fl-Irlanda mill-1988 (VPA 10976/2/1; 
Franklin Pharmaceuticals Ltd). Peress li l-prodott ta’ referenza huwa awtorizzat biss fl-Irlanda, f'dan l-
MRP ġie applikat il-kunċett tal-prodott Ewropew ta' referenza. Matul dan l-MRP id-Danimarka nnotat li 
l-oriġinatur u l-prodotti ġeneriċi għandhom indikazzjonijiet u skemi ta’ dożaġġ differenti. 

Id-doża relattivament baxxa approvata u l-patoġeni fil-mira indikati għal Gentaject 10% taħlita likwida 
għall-injezzjoni taw lid-Danimarka raġunijiet għal tħassib dwar jekk l-indikazzjonijiet u l-iskema ta’ 
dożaġġ proposta għal dan il-prodott humiex appoġġjati minn data xierqa, fid-dawl tal-evidenza minn 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi reċenti. Ġie mistoqsi jekk il-prodott huwiex effettiv għal dawn l-
indikazzjonijiet u jekk id-dożi baxxi approvati jistgħux imbagħad iżidu r-rati ta’ reżistenza fost il-
batterji ekwini għal ġentamiċina. Barra minn hekk, dożi ogħla approvati (eż. Genta Equine 10% taħlita 
likwida għall-injezzjoni) jistgħu jkunu ta’ theddida għas-sigurtà tal-annimali fil-mira minħabba n-
nefrotossiċità magħrufa ta’ ġentamiċina. Għalhekk, l-użu ta’ dawn il-prodotti jista' jippreżenta riskju 
serju għas-saħħa tal-annimali f'termini ta’ nuqqas ta’ effikaċja, kif ukoll għas-sigurtà tal-annimali fil-
mira. Barra minn hekk, l-iżvilupp ta’ reżistenza għall-antimikrobiċi għal ġentamiċina jkun jippreżenta 
riskju serju kemm għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. 

Kien mifhum li l-indikazzjonijiet ma kinux se jkunu uniċi għal dawn iż-żewġ prodotti u li prodotti 
mediċinali veterinarji injettabbli oħra li fihom ġentamiċina għall-użu fiż-żwiemel awtorizzati fl-UE 
għandhom dożi differenti approvati, u t-tħassib u l-konsiderazzjonijiet kienu se japplikaw b’mod ugwali 
għal dawn. 

Għalhekk, fl-14 ta’ Frar 2014, skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2001/82/KE d-Danimarka ppreżentat 
notifika ta’ riferiment lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (‘l-Aġenzija’), għall-prodotti mediċinali 
veterinarji kollha li fihom ġentamiċina ppreżentati bħala taħlita ta’ likwidi għall-injezzjoni biex 
jingħataw liż-żwiemel. Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) intalab 
jarmonizza l-indikazzjoni(jiet) u l-iskemi tad-dożaġġ tal-prodotti kkonċernati, filwaqt li titqies id-
datadisponibbli u b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà tal-annimali fil-mira. 

Proċeduri ta’ riferiment abbażi tal-Artikolu 35 tad-Direttiva 2001/82/KE jeħtieġu mistoqsija fformulata 
b'mod ċar li tiġi rriferita lill-Kumitat. Is-CVMP jinnota li skont l-Artikolu 36 tad-Direttiva, l-obbligu 
tiegħu huwa li jqis il-kwistjoni kkonċernata u li jagħti opinjoni raġunata fi żmien il-limitu ta’ żmien 
xieraq. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ proċeduri ta’ riferiment huwa limitat għall-evalwazzjoni tal-kwalità, 
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is-sigurtà u l-effikaċja ta’ prodotti mediċinali veterinarji. Għalhekk, il-mistoqsijiet xjentifiċi biss 
ippreżentati lis-CVMP fin-notifika ta’ riferiment ġew ikkunsidrati u huma rrapportati hawn taħt. 

Is-CVMP jinnota li m’hemm l-ebda limitu massimu ta' residwi (MRL) għal ġentamiċina għaż-żwiemel. L-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ikkonċernati minn din il-proċedura ta’ riferiment huma preżunti 
li ngħataw mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti abbażi tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 2001/82/KE. L-
interpretazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE u l-konsiderazzjoni ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet legali 
tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Kumitat u għalhekk dawn il-
kwistjonijiet ma ġewx indirizzati fil-valutazzjoni tal-proċedura ta’ riferiment. 

2.  Diskussjoni tad-data disponibbli 
Attwalment prodotti mediċinali veterinarji injettabbli li fihom ġentamiċina għall-użu fiż-żwiemel huma 
awtorizzati fl-UE għall-kura ta’ varjetà ta’ indikazzjonijiet, fosthom indikazzjonijiet wiesa’ bħal 
infezzjonijiet tal-passaġġ respiratorju, tal-passaġġ gastrointestinali, u ġenito-urinarju, ikkawżati minn 
diversi patoġeni fil-mira. Dan huwa primarjament dovut għall-effett batteriċida mgħaġġel tiegħu kontra 
batterji Gram-negattivi li għalihom hemm biss għażliet ta’ kura limitati disponibbli, l-istabbiltà kimika 
tiegħu u s-sinerġija ma' antibijotiċi beta-laktam. L-iskemi ta’ dożaġġ approvati jvarjaw ħafna, b’firxa 
ta’ dożi bejn 2–10 mg/kg tal-piż tal-ġisem f'intervalli ta’ 8-24 siegħa fuq 3-5 ijiem. 

Ħafna mill-prodotti injettabbli għaż-żwiemel li fihom ġentamiċina kienu inizjalment approvati fit-
tmeninijiet u d-disgħinijiet, u (meta mqabbla ma’ rekwiżiti attwali) hemm biss data limitata ħafna 
disponibbli b’appoġġ tal-indikazzjonijiet jew tal-iskemi ta’ dożaġġ fiż-żwiemel. 

Indikazzjonijiet 

Peress li hemm biss data limitata ħafna disponibbli b’appoġġ tal-indikazzjonijiet attwali fiż-żwiemel, fir-
reviżjoni tagħhom is-CVMP iffoka prinċipalment fuq il-valutazzjoni tal-letteratura xjentifika kurrenti u 
data dwar il-konċentrazzjoni inibitorja minima (MIC). 

Il-Kumitat ikkonkluda li ħafna mill-indikazzjonijiet wiesa’ attwali mhumiex se jkunu appoġġjati minn 
data. In-nuqqas ta’ data u l-evidenza xjentifika limitata tappoġġja biss indikazzjoni limitata, jiġifieri 
“Għall-kura ta’ infezzjonijiet tal-passaġġ respiratorju t’isfel fiż-żwiemel ikkawżati minn batterji aerobiċi 
Gram-negattivi suxxettibbli għal ġentamiċina.” Din l-indikazzjoni hija konsistenti mal-mudell ta’ 
distribuzzjoni ta’ ġentamiċina, li huwa primarjament fil-fluwidu ekstraċellulari. 

Il-Kumitat qies li għal kwalunkwe indikazzjoni oħra għaż-żwiemel għal prodotti injettabbli li fihom 
ġentamiċina, l-applikanti/detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAHs) se jkollhom 
jippreżentaw data xierqa, li ssegwi r-rekwiżiti aġġornati. 

Skema tad-dożaġġ 

Ġie pprovdut biss studju proprjetarju wieħed b'appoġġ tal-iskema ta’ dożaġġ approvata għal prodott 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-riferiment. Is-CVMP qies li dan l-istudju kellu valur limitat 
għall-valutazzjoni tagħhom. L-iskemi l-oħra kollha ta’ dożaġġ jidhru li ġew approvati abbażi ta’ rapporti 
ta’ esperti, pubblikazzjonijiet xjentifiċi u karatteristiċi PK/PD. Barra minn hekk, ġentamiċina huwa 
magħruf li huwa wieħed mill-aktar aminoglikosidi nefrotossiċi, b’marġini ta’ sigurtà dejjaq ħafna, li 
huwa ta’ tħassib partikolari f’annimali żgħar, jiġifieri fil-moħor. Madankollu, ma saru l-ebda studji dwar 
is-sigurtà tal-annimali fil-mira li użaw disinn ta’ studju xjentifiku sostanzjat, kif rakkomandat fil-linja 
gwida 431 tal-VICH dwar is-sigurtà tal-annimali fil-mira li jkopru l-iskemi tad-dożaġġ u r-rotot tal-

1 VICH GL 43: Guideline on target animal safety for veterinary pharmaceutical products  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004361.pdf 
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amministrazzjoni approvati fiż-żwiemel adulti u fil-moħor, b'mod partikolari fir-rigward ta’ 
nefrotossiċità kkawżata minn ġentamiċina. Il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Antimikrobiċi (AWP) u l-Grupp ta’ 
Ħidma dwar l-Effikaċja (EWP) tas-CVMP ġew ikkonsultati dwar diversi aspetti ta’ skema sigura ta’ 
dożaġġ ta’ ġentamiċina fiż-żwiemel. 

Abbażi tal-evidenza kollha disponibbli, is-CVMP qies li doża waħda kuljum ta’ 6.6 mg ta’ 
ġentamiċina/kg tal-piż tal-ġisem, li tingħata ġol-vina, għandha tipprovdi doża effikaċi, meta wieħed iqis 
il-karatteristiċi PK/PD mixtieqa għal antibijotiku li jiddependi fuq il-konċentrazzjoni, jiġifieri proporzjon 
ottimali bejn il-konċentrazzjoni massima fis-serum (Cmax) u l-MIC ta’ 8–10, u jekk wieħed jassumi MIC 
batterjali ta’ ≤2 µg/ml. Is-CVMP qies li din id-doża ġiet appoġġjata minn esperjenzi kliniċi, b'kont 
meħud li amministrazzjoni unika kuljum għandha tnaqqas ir-riskju ta’ nefrotossiċità fiż-żwiemel adulti 
(meta mqabbla ma’ għotjiet aktar frekwenti kuljum) u anke r-riskju tal-kunċett teoretiku ta’ reżistenza 
adattiva. 

Għalhekk, il-Kumitat ikkonkluda li doża waħda ta’ 6.6 mg ta’ ġentamiċina/kg tal-piż tal-ġisem li 
tingħata ġol-vina darba kuljum għal 3–5 ijiem konsekuttivi għandha tipprovdi doża effikaċi għaż-
żwiemel adulti, meta tintuża skont l-SPC. 

Madankollu, il-moħor, speċjalment dawk tat-twelid, kienu rikonoxxuti li kienu sinifikament differenti 
minn żwiemel adulti kemm fir-rigward ta’ skema effettiva ta’ dożaġġ u s-sigurtà tal-annimali fil-mira. 
Il-farmakokinetika ta’ ġentamiċina tinbidel konsiderevolment fl-ewwel ġimagħtejn tal-ħajja ta’ moħor 
— il-konċentrazzjonijiet ta’ ġentamiċina fil-plasma huma aktar diffiċli jintlaħqu f’moħor tat-twelid u 
ġentamiċina jinżamm għal żmien itwal fil-ġisem, speċjalment fil-kliewi, meta mqabbla mal-adulti li dan 
iwassal għal probabbiltà ogħla ta’ nefrotossiċità kkawżata minn ġentamiċina. Is-sigurtà tal-annimali fil-
mira tal-prodotti injettabbli ta’ ġentamiċina għaż-żwiemel mhijiex meqjusa li ġiet ippruvata għall-użu 
fil-moħor. Għalhekk, l-użu tal-prodotti fil-moħor mhuwiex rakkomandat. 

3.  Valutazzjoni tal-benefiċċju-riskju 

Attwalment il-prodotti mediċinali veterinarji injettabbli li fihom ġentamiċina għall-użu fiż-żwiemel huma 
awtorizzati fl-UE għall-kura ta’ varjetà ta’ indikazzjonijiet, fosthom indikazzjonijiet wiesa’ bħal 
infezzjonijiet tal-passaġġ respiratorju, tal-passaġġ gastrointestinali, u ġenito-urinarju, ikkawżati minn 
diversi patoġeni fil-mira. L-iskemi ta’ dożaġġ approvati jvarjaw ħafna, b’firxa ta’ dożi bejn 2–10 mg/kg 
tal-piż tal-ġisem f'intervalli ta’ 8-24 siegħa fuq 3-5 ijiem. 

Hemm disponibbli data limitata ħafna b’appoġġ tal-firxa ta’ indikazzjonijiet u l-iskemi tad-dożaġġ u s-
CVMP intalab jirrevedi d-data disponibbli u biex jirrakkomanda indikazzjonijiet xjentifikament ġustifikati 
u skema tad-dożaġġ sigura u effikaċi fiż-żwiemel. 

Valutazzjoni tal-benefiċċju 

Ġentamiċina jintuża għall-kura tal-ewwel jew tat-tieni għażla f’varjetà ta’ sitwazzjonijiet kliniċi fiż-
żwiemel. Dan huwa primarjament dovut għall-effett batteriċida mgħaġġel tiegħu kontra batterji Gram-
negattivi, l-istabbiltà kimika tiegħu u s-sinerġija ma’ antibijotiċi beta-laktam. 

Barra minn hekk, hemm biss għażliet ta’ kura limitati disponibbli għall-kura ta’ infezzjonijiet Gram-
negattivi fiż-żwiemel, u l-esperjenza klinika wriet li ġentamiċina huwa effettiv fiż-żwiemel adulti f’doża 
unika kuljum ta’ 6.6 mg/kg tal-piż tal-ġisem (ġol-vina) fuq 3–5 ijiem. 

M’hemmx biżżejjed data disponibbli b’appoġġ tal-indikazzjonijiet attwalment approvati. Is-CVMP qies li 
n-nuqqas ta’ data u l-evidenza xjentifika limitata tappoġġja biss indikazzjoni dejqa, jiġifieri “Għall-kura 
ta’ infezzjonijiet tal-passaġġ respiratorju t’isfel fiż-żwiemel ikkawżati minn batterji aerobiċi Gram-
negattivi suxxettibbli għal ġentamiċina.” 
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Valutazzjoni tar-riskju 

In-nefrotossiċità hija r-riskju ewlieni għall-annimal fil-mira minn ġentamiċina li tista' sseħħ f’dożi 
terapewtiċi. Studji dwar il-marġini tas-sigurtà tal-iskemi ta’ dożaġġ attwalment approvati la ġew 
ippreżentati mill-MAHs u lanqas ma setgħu jiġu identifikati fil-letteratura xjentifika. Is-CVMP 
irrakkomanda skema ta’ dożaġġ għal żwiemel adulti ta’ 6.6 mg/kg darba kuljum għal 3-5 ijiem, 
akkumpanjata bi twissijiet qawwija fil-letteratura dwar il-prodott dwar in-nuqqas ta’ data dwar is-
sigurtà tal-annimali fil-mira. In-nefrotossiċità hija speċjalment ta’ tħassib fil-moħor. Għalhekk, is-CVMP 
iqis li ma għandha tiġi speċifikata l-ebda skema ta’ dożaġġ għall-moħor, u l-iskemi ta’ dożaġġ 
attwalment approvati għall-moħor għandhom jitneħħew mill-informazzjoni dwar il-prodott, minħabba 
nuqqas ta’ data dwar is-sigurtà tal-annimali fil-mira speċjalment fir-rigward ta’ nefrotossiċità. 

L-użu eċċessiv ta’ prodotti ta’ ġentamiċina jista' jwassal għal żieda fir-riskju tal-kunċett teoretiku ta’ 
reżistenza adattiva. 

Miżuri għall-ġestjoni jew għall-mitigazzjoni tar-riskji 

L-użu tal-prodotti ġie limitat għal indikazzjoni li għaliha ġentamiċina huwa meqjus effikaċi abbażi tad-
data u l-informazzjoni disponibbli. 

Ġiet proposta skema ta’ dożaġġ armonizzata li għandha tintuża fiż-żwiemel adulti, li hija konformi mal-
karatteristiċi PK/PD mixtieqa għal antibijotiku li jiddependi fuq il-konċentrazzjoni u li tirrifletti d-data 
disponibbli fiż-żwiemel. 

Fl-informazzjoni dwar il-prodott ġew inklużi sentenzi ta’ twissija u parir għall-użu sigur, li jirriflettu n-
nuqqas ta’ data dwar is-sigurtà tal-annimali fil-mira fiż-żwiemel u l-moħor. 

Valutazzjoni tal-bilanċ tal-benefiċċju-riskju 

Is-CVMP qies li l-bilanċ tal-benefiċċju-riskju għal prodotti mediċinali veterinarji injettabbli li fihom 
ġentamiċina għaż-żwiemel huwa pożittiv għall-indikazzjoni li ġejja: 

“Għall-kura ta’ infezzjonijiet tal-passaġġ respiratorju t’isfel fiż-żwiemel ikkawżati minn batterji Gram-
negattivi suxxettibbli għal ġentamiċina.” 

Is-CVMP qies ukoll li l-bilanċ tal-benefiċċju-riskju għal prodotti mediċinali veterinarji injettabbli li fihom 
ġentamiċina għaż-żwiemel huwa pożittiv meta l-pożoloġija għaż-żwiemel adulti (bi twissijiet adegwati u 
parir dwar id-dożaġġ) titbiddel għal: 

“Doża unika ta’ 6.6 mg/kg tal-piż tal-ġisem li tingħata ġol-vina darba kuljum għal 3–5 ijiem 
konsekuttivi. 

Biex jiġi żgurat li d-doża tkun korretta, il-piż tal-ġisem għandu jiġi stabbilit b'mod kemm jista' jkun 
preċiż sabiex jiġi evitat li tingħata doża nieqsa jew doża eċċessiva. L-iskema tad-dożaġġ m’għandhiex 
tinqabeż.” 

Is-CVMP qies li l-bilanċ tal-benefiċċju-riskju għal prodotti mediċinali veterinarji injettabbli li fihom 
ġentamiċina għaż-żwiemel huwa negattiv għall-użu fil-moħor. Għalhekk, l-użu tal-prodotti fil-moħor 
mhuwiex rakkomandat. 
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Raġunijiet għall-emenda tas-sommarji tal-karatteristiċi tal-
prodott, it-tikketta u l-fuljetti ta’ tagħrif 

Billi: 

• abbażi tad-data disponibbli, is-CVMP qies li l-indikazzjoni kif ipprovduta fl-Anness III kienet 
ġustifikata; 

• abbażi tad-data disponibbli, is-CVMP qies l-iskema ta’ dożaġġ għandha tiġi emendata kif deskritt fl-
Anness III; 

• abbażi tad-data disponibbli, is-CVMP qies li l-indikazzjonijiet u l-iskemi ta’ dożaġġ l-oħra kollha fiż-
żwiemel għandhom jitħassru mill-informazzjoni dwar il-prodott; 

• is-CVMP qies li l-bilanċ ġenerali tal-benefiċċju-riskju huwa pożittiv għall-prodotti mediċinali 
veterinarji (ara anness I), soġġett għall-emendi fl-informazzjoni dwar il-prodott; 

is-CVMP irrakkomanda varjazzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq għal prodotti 
mediċinali veterinarji li fihom ġentamiċina ippreżentati bħala taħlita ta’ likwidi għall-injezzjoni biex 
jingħataw liż-żwiemel, sabiex jiġu emendati s-sommarji tal-karatteristiċi tal-prodott, it-tikketta u l-
fuljetti ta’ tagħrif kif stabbilit fl-Anness III. 
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Anness III 

Emendi fis-sezzjonijiet relevanti tas-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott, it-tikkettar u l-fuljett ta’ tagħrif 

 



Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott 
Fir-rigward taż-żwiemel bħala l-ispeċi fil-mira diġà approvata, għandu jintuża t-test ta’ hawn taħt: 
 
4.1. Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott 
Żwiemel (żwiemel li ma jipproduċux ikel). 
 
4.2. Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-
prodott 
Għall-kura ta’ infezzjonijiet tal-passaġġ respiratorju t’isfel fiż-żwiemel ikkawżati minn batterji aerobiċi 
Gram-negattivi suxxettibbli għal ġentamiċina. 
 
4.3. Kontraindikazzjonijiet 
Tużax f'każijiet magħrufa ta’ disfunzjoni renali. 
Tużax f'każijiet magħrufa ta’ sensittività eċċessiva għall-ingredjent attiv jew ingredjenti oħra. 
Taqbiżx l-iskema ta’ dożaġġ proposta. 
 
4.5. Prekawzjonijiet Speċjali għall-użu 
Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali 
Żwiemel: 
Ġentamiċina huwa magħruf sew li jinduċi nefrotossiċità anki f'dożi terapewtiċi. Hemm ukoll rapporti 
iżolati ta’ ototossiċità b’ġentamiċina. Taħt l-iskema tad-dożaġġ approvata ma ġie stabbilit l-ebda 
marġini tas-sigurtà. Bħala tali, ġentamiċina għandu marġini tas-sigurtà dejjaq. Il-prodott għandu 
għalhekk jintuża biss abbażi tal-valutazzjoni tal-benefiċċju-riskju mill-kirurgu veterinarju responsabbli 
għal kull żiemel individwali, filwaqt li titqies kura alternattiva disponibbli. 
Sabiex jitnaqqas ir-riskju nefrotossiku, għandu jiġi żgurat li l-annimali li jkunu qed jirċievu l-kura jkunu 
idratati sew, u jekk ikun meħtieġ, tinbeda terapija bil-fluwidi. 
Huwa ferm rakkomandat li jkun hemm monitoraġġ mill-qrib taż-żwiemel li jkunu qed jirċievu kura 
b’ġentamiċina. Dan il-monitoraġġ jinkludi valutazzjoni tal-parametri rilevanti tal-kliewi fid-demm (eż il-
kreatinina u l-urea) u analiżi tal-awrina (eż. il-proporzjon tal-gamma glutamyl transferase/kreatinina). 
Huwa rakkomandat ukoll li jkun hemm monitoraġġ terapewtiku tal-konċentrazzjoni ta’ ġentamiċina fid-
demm minħabba l-varjazzjonijiet magħrufa bejn annimali individwali fil-konċentrazzjonijiet massimi u 
minimi ta’ ġentamiċina fil-plasma. Fejn ikun hemm monitoraġġ tad-demm disponibbli, il-
konċentrazzjonijiet massimi fil-mira ta’ ġentamiċina fil-plasma għandhom ikunu ta’ madwar 16–
20 µg/ml. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari meta ġentamiċina jingħata ma’ prodotti mediċinali nefrotossiċi 
potenzjali oħra (eż. li fihom NSAIDs, furosemide, u aminoglikosidi oħra). 
Is-sigurtà ta’ ġentamiċina ma ġietx stabbilita fil-moħor u hemm nuqqas ta’ għarfien dwar l-effetti 
addizzjonali ta’ ġentamiċina fuq il-kliewi tal-moħor, speċjalment dawk tat-twelid. L-għarfien attwali 
jissuġġerixxi li l-moħor, speċjalment dawk tat-twelid, qegħdin f'riskju ogħla ta’ nefrotossiċità kkawżata 
minn ġentamiċina meta mqabbla mal-adulti. Id-differenzi bejn il-kliewi tal-moħor tat-twelid u dawk tal-
adulti jinkludu tneħħija aktar bil-mod ta’ ġentamiċina fil-moħor. Bħala tali, ma ġie stabbilit l-ebda 
marġini tas-sigurtà fil-moħor tat-twelid. Għalhekk mhuwiex rakkomandat li l-prodott jintuża fil-moħor. 
Kull meta jkun possibbli, l-użu tal-prodott għandu jkun ibbażat fuq ittestjar tas-suxxettibilità tal-
batterji iżolati mill-annimal. Ġentamiċina huwa antimikrobiku bi spettru dejjaq kontra batterji Gram-
negattivi, mingħajr effetti fuq il-batterji anaerobe u l-mikoplasmi. Ġentamiċina ma jippenetrax fiċ-
ċelluli, jew fl-axxessi. Ġentamiċina jiġi diżattivat fil-preżenza ta’ debris infjammatorju, f’ambjenti 
b’livell baxx ta’ ossiġenu u pH baxx. 
L-iskema tad-dożaġġ m’għandhiex tinqabeż. L-użu tal-prodott li jiddevja mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-
SPC iżid ir-riskju ta’ nefrotossiċità, u jista' jżid il-prevalenza ta’ batterji reżistenti għal ġentamiċina. 
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Huwa rakkomandat li tintuża kawtela addizzjonali jekk ġentamiċina ikun se jintuża fuq żwiemel xjuħ, 
jew bid-deni, b’endotoxemia, b’sepsis u b’deidrazzjoni. 
 
4.7. Użu fit-tqala, fit-treddigħ u fi żmien il-bidien 
Is-sigurtà fi dwieb tqal mhijiex magħrufa. Madankollu, studji fuq annimali tal-laboratorju urew 
evidenza ta’ nefrotossiċità tal-fetu. Uża biss skont il-valutazzjoni tal-benefiċċju u tar-riskju mill-
veterinarju responsabbli. 
 
4.9. Ammont li jingħata u l-metodu ta' amministrazzjoni 
Żwiemel: 
Użu għal ġol-vini. 
Doża waħda ta’ 6.6 mg/kg tal-piż tal-ġisem li tingħata ġol-vina darba kuljum għal 3–5 jiem 
konsekuttivi. 
Biex jiġi żgurat li d-doża tkun korretta, il-piż tal-ġisem għandu jiġi stabbilit b'mod kemm jista' jkun 
preċiż sabiex jiġi evitat li tingħata doża nieqsa jew doża eċċessiva. L-iskema tad-dożaġġ m’għandhiex 
tinqabeż. 
L-użu ta’ ġentamiċina fil-moħor u fil-moħor tat-twelid mhuwiex rakkomandat. 
 
4.11. Perjodu(i) ta’ tiżmim 
Mhux awtorizzat li jintuża fiż-żwiemel li l-laħam jew il-ħalib tagħhom qed jintuża għall-konsum tan-
nies. 
 
5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI 
Grupp farmako-terapewtiku: Antibatteriċi għall-użu sistemiku, ġentamiċina. 
Kodiċi ATĊ veterinarja: QJ01GB03 
 
5.1 Kwalitajiet farmakodinamiċi 
Is-sulfat ta ġentamiċina jeżerċita karatteristiċi batteriċidjali li jiddependu fuq il-konċentrazzjoni. Ir-rata 
tal-qtil tagħhom tiżdied hekk kif il-konċentrazzjoni ta’ ġentamiċina tiżdied ’il fuq mill-konċentrazzjoni 
minima (MIC) għal patoġenu Gram-negattiv partikulari, bi proporzjon ottimali bejn il-konċentrazzjoni 
massima fis-serum (Cmax) u l-MIC ta’ 8-10. 
Is-sulfat ta Ġentamiċina jaġixxi bħala batteriċida billi jeħel b’mod irriversibbli mas-sottounitajiet 
ribosomali 30S, u jaġixxi permezz ta’ żewġ mekkaniżmi differenti. F’mekkaniżmu wieħed, ġentamiċina 
jista' jinterferixxi mal-polimerizzazzjoni u l-elongazzjoni tal-aċidu amminiku korrett. Dan il-
mekkaniżmu jseħħ f'konċentrazzjonijiet għoljin. Mekkaniżmu ieħor jippredomina f'konċentrazzjonijiet 
baxxi li fihom il-kodoni tal-aċidu amminiku jiġu interpretat b'mod żbaljat mit-tRNA u l-proof-reading 
jiġi indebolit. Dan iwassal għal sekwenzar żbaljat tal-aċidu amminiku u proteini li ma jiffunzjonawx 
(nonsense). 
Is-sustanza hija ferm polari, idrofilika u t-trasport jidher li huwa proċess attiv marbut mill-qrib mat-
trasport tal-elettroni, fosforilazzjoni ossidattiva u l-kinoni respiratorji fil-membrana taċ-ċellula. 
Ġentamiċina jiġi primarjament distribwit fil-fluwidi ekstraċellulari. Ġentamiċina ma jiġix distribwit lill-
fluwidu ċerebrospinali. 
Ġentamiċina jista' jitqies l-aħjar bħala antimikrobiku bi spettru dejjaq kontra batterji Gram-negattivi 
(eż. E. coli, Proteus, Pseudomonas). Ġentamiċina m’għandux effetti fuq il-batterji anaerobe u l-
mikoplasmi. Ġentamiċina ma jippenetrax fiċ-ċelluli, jew fl-axxessi. Ġentamiċina jiġi diżattivat fil-
preżenza ta’ debris infjammatorju, f’ambjenti b’livell baxx ta’ ossiġenu u pH baxx. Ġentamiċina jiġi 
eliminat mhux mibdul mill-kliewi permezz ta’ filtrazzjoni glomerulari, inkluż 85–95% tad-doża. 
Hemm diversi mekkaniżmi li permezz tagħhom diversi razez ta’ batterji żviluppaw resistenza kontra 
aminoglikosidi bħal ġentamiċina. Il-modifika enżimatika hija l-aktar tip ta’ reżistenza komuni kontra l-
aminoglikosidi. Ġew identifikati ’l fuq minn 50 enzima differenti. Il-modifika enżimatika twassal għal 

18/20 



reżistenza ta’ livell għoli. Il-ġeni li jikkodifikaw l-enżimi li jimmodifikaw l-aminoglikosidi normalment 
jinsabu fuq il-plasmidi u t-transposoni. 
Hemm tliet tipi ta’ enżimi li jimmodifikaw l-aminoglikosidi: 

1. N-Acetyltransferases (AAC) – jikkatalizza l-aċetilazzjoni dipendenti fuq l-acetyl CoA ta’ grupp 
amminiku 
2. O-Adenyltransferases (ANT) – jikkatalizza l-adenylation dipendenti fuq l-ATP ta’ grupp tal-
idroksil  
3. O-Phosphotransferases (APH) – jikkatalizza l-fosforilazzjoni dipendenti fuq l-ATP ta’ grupp tal-
idroksil  

Żewġ mekkaniżmi oħra ta’ reżistenza jinkludu mutazzjonijiet ribosomali tas-sit ta’ rbit tal-
aminoglikosidi, is-sottounità 30S, u l-batterji li jnaqqsu l-permeabilità tal-aminoglikosidi. 

Tikkettar: 
Fir-rigward taż-żwiemel bħala l-ispeċi fil-mira diġà approvata, għandu jintuża t-test ta’ hawn taħt: 
 
5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT 
 
Żwiemel (żwiemel li ma jipproduċux ikel). 
 
 
8. ŻMIEN TA’ TIŻMIM 
 
Mhux awtorizzat li jintuża fiż-żwiemel li l-laħam jew il-ħalib tagħhom qed jintuża għall-konsum tan-
nies. 

Fuljett ta’ tagħrif: 
Fir-rigward taż-żwiemel bħala l-ispeċi fil-mira diġà approvata, għandu jintuża t-test ta’ hawn taħt: 
 
4. INDIKAZZJONIJIET 
 
Għall-kura ta’ infezzjonijiet tal-passaġġ respiratorju t’isfel fiż-żwiemel ikkawżati minn batterji aerobiċi 
Gram-negattivi suxxettibbli għal ġentamiċina. 
 
5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET 
 
Tużax f'każijiet magħrufa ta’ disfunzjoni renali. 
Tużax f'każijiet magħrufa ta’ sensittività eċċessiva għall-ingredjent attiv jew ingredjenti oħra. 
Taqbiżx l-iskema ta’ dożaġġ proposta. 
 
7. SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT 
 
Żwiemel (żwiemel li ma jipproduċux ikel). 
 
8. DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI 
 
Żwiemel: 
Użu għal ġol-vini. 
Doża waħda ta’ 6.6 mg/kg tal-piż tal-ġisem li tingħata ġol-vina darba kuljum għal 3–5 ijiem 
konsekuttivi. 
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Biex jiġi żgurat li d-doża tkun korretta, il-piż tal-ġisem għandu jiġi stabbilit b'mod kemm jista' jkun 
preċiż sabiex jiġi evitat li tingħata doża nieqsa jew doża eċċessiva. L-iskema tad-dożaġġ m’għandhiex 
tinqabeż. 
L-użu ta’ ġentamiċina fil-moħor u fil-moħor tat-twelid mhuwiex rakkomandat. 
 
10. PERJODU TA’ TIŻMIM 
 
Mhux awtorizzat li jintuża fiż-żwiemel li l-laħam jew il-ħalib tagħhom qed jintuża għall-konsum tan-
nies. 
 
12. TWISSIJIET SPEĊJALI 
 
Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali: 
Żwiemel: 
Ġentamiċina huwa magħruf sew li jinduċi nefrotossiċità anki f'dożi terapewtiċi. Hemm ukoll rapporti 
iżolati ta’ ototossiċità b’ġentamiċina. Taħt l-iskema tad-dożaġġ approvata ma ġie stabbilit l-ebda 
marġini tas-sigurtà. Bħala tali, ġentamiċina għandu marġini tas-sigurtà dejjaq. Il-prodott għandu 
għalhekk jintuża biss abbażi tal-valutazzjoni tal-benefiċċju-riskju mill-kirurgu veterinarju responsabbli 
għal kull żiemel individwali, filwaqt li titqies kura alternattiva disponibbli. 
Sabiex jitnaqqas ir-riskju nefrotossiku, għandu jiġi żgurat li l-annimali li jkunu qed jirċievu l-kura jkunu 
idratati sew, u jekk ikun meħtieġ, tinbeda terapija bil-fluwidi. 
Huwa ferm rakkomandat li jkun hemm monitoraġġ mill-qrib taż-żwiemel li jkunu qed jirċievu kura 
b’ġentamiċina. Dan il-monitoraġġ jinkludi valutazzjoni tal-parametri rilevanti tal-kliewi fid-demm (eż il-
kreatinina u l-urea) u analiżi tal-awrina (eż. il-proporzjoni tal-gamma glutamyl transferase/kreatinina). 
Huwa rakkomandat ukoll li jkun hemm monitoraġġ terapewtiku tal-konċentrazzjoni ta’ ġentamiċina fid-
demm minħabba l-varjazzjonijiet magħrufa bejn annimali individwali fil-konċentrazzjonijiet massimi u 
minimi ta’ ġentamiċina fil-plasma. Fejn ikun monitoraġġ tad-demm disponibbli, il-konċentrazzjonijiet 
massimi fil-mira ta’ ġentamiċina fil-plasma għandhom ikunu ta’ madwar 16–20 µg/ml. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari meta ġentamiċina jingħata ma’ prodotti mediċinali nefrotossiċi 
potenzjali oħra (eż. li fihom NSAIDs, furosemide, u aminoglikosidi oħra). 
Is-sigurtà ta’ ġentamiċina ma ġietx stabbilita fil-moħor u hemm nuqqas ta’ għarfien dwar l-effetti 
addizzjonali ta’ ġentamiċina fuq il-kliewi tal-moħor, speċjalment dawk tat-twelid. L-għarfien attwali 
jissuġġerixxi li l-moħor, speċjalment dawk tat-twelid, qegħdin f'riskju ogħla ta’ nefrotossiċità kkawżata 
minn ġentamiċina meta mqabbla mal-adulti. Id-differenzi bejn il-kliewi tal-moħor tat-twelid u dawk tal-
adulti jinkludu tneħħija aktar bil-mod ta’ ġentamiċina fil-moħor. Bħala tali, ma ġie stabbilit l-ebda 
marġini tas-sigurtà fil-moħor tat-twelid. Għalhekk mhuwiex rakkomandat li l-prodott jintuża fil-moħor. 
Kull meta jkun possibbli, l-użu tal-prodott għandu jkun ibbażat fuq ittestjar tas-suxxettibilità tal-
batterji iżolati mill-annimal. Ġentamiċina huwa antimikrobiku bi spettru dejjaq kontra batterji Gram-
negattivi, mingħajr effetti fuq il-batterji anaerobe u l-mikoplasmi. Ġentamiċina ma jippenetrax fiċ-
ċelluli, jew fl-axxessi. Ġentamiċina jiġi diżattivat fil-preżenza ta’ debris infjammatorju, f’ambjenti 
b’livell baxx ta’ ossiġenu u pH baxx. 
L-iskema tad-dożaġġ m’għandhiex tinqabeż. L-użu tal-prodott li jiddevja mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-
SPC iżid ir-riskju ta’ nefrotossiċità, u jista' jżid il-prevalenza ta’ batterji reżistenti għal ġentamiċina. 
Huwa rakkomandat li tintuża kawtela addizzjonali jekk ġentamiċina ikun se jintuża fuq żwiemel xjuħ, 
jew bid-deni, b’endotoxemia, b’sepsis u b’deidrazzjoni. 

Tqala: 
Is-sigurtà fi dwieb tqal mhijiex magħrufa. Madankollu, studji fuq annimali tal-laboratorju wrew 
evidenza ta’ nefrotossiċità tal-fetu. Uża biss skont il-valutazzjoni tal-benefiċċju u tar-riskju mill-
veterinarju responsabbli. 
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