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EMEA/V/A/099 

Állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) 

A 33. cikk (4) bekezdése1 szerint indított beterjesztést 
követő vélemény a Fiprex CAT 52,5 mg rácsepegtető oldat 
macskák részére, a Fiprex S 75 mg rácsepegtető oldat 
kutyák részére, a Fiprex M 150 mg rácsepegtető oldat 
kutyák részére, a Fiprex L 300 mg rácsepegtető oldat 
kutyák részére és a Fiprex XL 412,5 mg rácsepegtető 
oldat kutyák részére készítmények vonatkozásában 
Nemzetközi szabadnév (INN): fipronil 

Háttér-információ 

A Fiprex egy rácsepegtetős kiszerelésű állatgyógyászati készítmény, amely hatóanyagként fipronilt 
tartalmaz (farmakoterápiás csoport: ektoparaziticid szerek helyi alkalmazásra). A Fiprex öt különböző 
kiszerelésben kapható, egy macskák, négy pedig különböző méretű kutyák részére. Macskák esetében 
a Fiprex akár 28 napig a bolha (Ctenocephalides spp.) fertőzés kezelésére és megelőzésére, valamint a 
bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás kontrolljára javallott. Kutyák esetében a Fiprex az 
alkalmazást követően akár 28 napig a bolha (Ctenocephalides spp.) fertőzés kezelésére és 
megelőzésére, a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás kontrolljára, valamint az alkalmazást 
követően 7-21 napig a kullancs (Ixodes spp., Rhipicephalus sanguineus és Dermacentor reticulatus) 
fertőzések kezelésére és megelőzésére javallott. 

A kutyáknak szánt készítmények 2011 decembere óta nemzeti szinten engedélyezettek a Cseh 
Köztársaságban, a macskáknak szánt készítmény szintén nemzeti szinten engedélyezett a Cseh 
Köztársaságban 2012 májusa óta. A Cseh Köztársaság által kiadott forgalomba hozatali engedély 
jogalapját a 2001/82/EK irányelv 13a. cikke szerinti jól megalapozott alkalmazás képezte. Később, 
2012-ben a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a Vet-Agro Trading Sp. z o.o. a Cseh Köztársaság 
                                                
1 A módosított 2001/82/EK irányelv 33. cikkének (4) bekezdése 
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által kiadott forgalomba hozatali engedély kölcsönös elismerése iránti kérelmeket nyújtott be a Fiprex 
fent említett öt kiszerelése vonatkozásában. A kérelmek jogalapját szintén a 2001/82/EK irányelv 13a. 
cikke képezte. A kölcsönös elismerési eljárás során a referencia-tagállam a Cseh Köztársaság volt, és 
tíz tagállam volt érintett (Ausztria, Belgium, Dánia, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, 
Spanyolország, Szlovák Köztársaság és az Egyesült Királyság). 

A macskáknak szánt kiszerelésre vonatkozó, CZ/V/0116/001/MR, és a kutyáknak szánt négy 
kiszerelésre vonatkozó, CZ/V/0116/002-005/MR kölcsönös elismerési eljárások 2012. október 25-én 
kezdődtek. A kölcsönös elismerési eljárás során Írország potenciálisan súlyos állategészségügyi 
kockázatokat azonosított a készítmény hatékonyságával és a célállatok biztonságával kapcsolatosan. 

A kölcsönös elismerési eljárás 90. napján ezek a problémák még megoldatlanok voltak, és ezért 2013. 
február 18-án a 2001/82/EK irányelv 33. cikkének (1) bekezdése szerinti beterjesztési eljárást 
kezdeményeztek a kölcsönös elismerés és decentralizált eljárások állatgyógyászati koordinációs 
csoportjánál (CMDv). A CMDv beterjesztési eljárás 60. napja 2013. április 18-ra esett. 

2013. április 29-én a referencia-tagállam, a Cseh Köztársaság értesítette az Európai 
Gyógyszerügynökséget, hogy a CMD(v) nem tudott megállapodásra jutni, és az ügyet a 2001/82/EK 
irányelv 33. cikkének (4) bekezdése értelmében a CVMP elé terjesztette. 

A beterjesztési eljárás 2013. május 15-én kezdődött. A bizottság D. Murphyt jelölte ki előadóként és J. 
Burešt társelőadóként. A forgalomba hozatali engedélyek jogosultja írásbeli indoklásokat nyújtott be 
2013. szeptember 10-én és 2013. október 21-én. A szóbeli magyarázatokat 2013. december 10-én 
adták elő. 

A rendelkezésre álló adatok értékelése alapján a CVMP arra a következtetésre jutott, hogy a Fiprex 
nem jelent kockázatot a célállatok biztonsága tekintetében. A hatékonyságot illetően a CVMP arra a 
következtetésre jutott, hogy a Fiprex vonatkozásában benyújtott adatok nem támasztották alá 
megfelelően a hatékonyság javasolt időtartamát, ezért nem igazolható pozitív előny-kockázat profil a 
készítmény vonatkozásában. Ezért a CVMP többségi szavazással negatív véleményt fogadott el, 
amelyben javasolta a forgalomba hozatali engedély megadásának elutasítását és az érvényben lévő 
forgalomba hozatali engedélyek felfüggesztését a fent említett állatgyógyászati készítmények 
vonatkozásában. 

2013. március 23-án a Vet-Agro Trading Sp. z o.o. értesítette az Ügynökséget, hogy szándékukban áll 
a 2013. december 11-i CVMP-vélemény felülvizsgálatának kérelmezése. 

2014. május 14-16-i ülésén a CVMP R. Breathnacht jelölte ki előadóként és B. Zemannt társelőadóként 
a felülvizsgálati eljáráshoz. 

A felülvizsgálati kérelem részletes indoklását a Vet-Agro Trading Sp. z o.o. 2014. február 10-én 
nyújtotta be. A felülvizsgálati eljárás 2014. február 11-én kezdődött. 

2014. április 9-én a CVMP többségi szavazással egy végleges véleményt fogadott el, amelyben 
megerősítette a 2013. december 11-i véleményében foglalt ajánlást, miszerint a Fiprex CAT 52,5 mg 
rácsepegtető oldat macskák részére, a Fiprex S 75 mg rácsepegtető oldat kutyák részére, a Fiprex M 
150 mg rácsepegtető oldat kutyák részére, a Fiprex L 300 mg rácsepegtető oldat kutyák részére és a 
Fiprex XL 412,5 mg rácsepegtető oldat kutyák részére készítmények vonatkozásában a forgalomba 
hozatali engedélyek megadását meg kell tagadni, és az érvényben lévő forgalomba hozatali 
engedélyeket fel kell függeszteni. 

Az érintett termékek nevét tartalmazó lista az I. mellékletben található. A tudományos 
következtetéseket a II. melléklet tartalmazza, a III. mellékletben pedig megtalálhatók a forgalomba 
hozatali engedélyekre vonatkozó felfüggesztés megszüntetésének feltételei. 



 
 
  
  3/3 oldal 
 

A véleményt az Európai Bizottság 2014. július 14-i határozata tartalmazza. 
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