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EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK BIZOTTSÁGA 
(CHMP) 

 
 

A 29. CIKK (4) BEKEZDÉSE1 SZERINTI BETERJESZTÉST KÖVETŐ VÉLEMÉNY  

Oracea 

 

Nemzetközi szabadnév (INN): doxycycline monohydrate 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 

Az Oracea 40 mg-os, módosított felszabadulású kapszula egy antibiotikum (doxiciklin), amely rosaceás 
felnőtt betegeknél a papulopustularis elváltozások csökkentésére javallt. 
 
A kérelmező FGK Representative Service GmbH 2006. február 28-án nyújtott be kérelmet az Oracea 40 mg-
os, módosított felszabadulású kapszula forgalomba hozatali engedélyére vonatkozóan, az egyesült királysági 
forgalomba hozatali engedély iránti kérelem alapján. Az UK/H/0892/01/DC decentralizált eljárás 2006. 
április 12-én kezdődött. A referencia tagállam az Egyesült Királyság volt, az érintett tagállamok pedig 
Ausztria, Németország, Finnország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és Svédország.  
 
Ezek a tagállamok nem tudtak megállapodásra jutni, ezért az Egyesült Királyság 2007. július 27-én a CHMP 
elé terjesztette a nézeteltérés okait. 
 
Jelentős eltérést fedeztek fel a biztonságosság és a hatásosság bizonyítására vonatkozó elegendő adat hiánya, az 
Oracea használata során felmerülő bakteriális rezisztencia megjelenése, valamint a kedvező haszon/kockázat 
arány elégtelen igazolása tekintetében. Ezeket komoly közegészségügyi aggályt felvető kérdéseknek ítélték. 
 
A döntőbírósági eljárás 2007. szeptember 20-án kezdődött a kérdések listájának elfogadásával. Az előadó dr. 
Tomas Salmonson (Svédország), a társelőadó pedig dr. Ian Hudson (Egyesült Királyság) volt. A kérelmező 
2007. november 30-án és 2008. március 3-án szolgált írásbeli magyarázattal. 
 
A CHMP a 2008. áprilisi ülésén, a benyújtott adatok összessége és a bizottságban folytatott tudományos vita 
figyelembevételével, azon a véleményen volt, hogy a 29. cikk szerinti beterjesztéshez vezető kifogások nem 
akadályozzák az Oracea forgalomba hozatali engedélyének kiadását, és a referencia tagállamban érvényes 
alkalmazási előírást, címkeszöveget és betegtájékoztatót módosítani kell. Ezért 2008. április 24-én 
egyetértéssel pozitív véleményt fogadtak el, és csatolták a vélemény indokolását, a forgalomba hozatali 
engedély feltételeit, valamint az érintett tagállamokban érvényes módosított alkalmazási előírást, 
címkeszöveget és betegtájékoztatót. 
 
Az érintett orvosi készítmények megnevezéseit tartalmazó lista az I. mellékletben szerepel. A tudományos 
következtetések a II. mellékletben találhatók, az alkalmazási előírás pedig a III. mellékletben szerepel. A 
forgalomba hozatali engedély feltételei a IV. mellékletben találhatók. 
 
A végleges véleményről az Európai Bizottság 2008. július 22-én fogadott el határozatot. 

                                                      
1 A módosított 2001/83/EK irányelv 29. cikkének (4) bekezdése. 


