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Veterināro zāļu komiteja (CVMP) 

Atzinums, kas sniegts pēc pārskatīšanas saskaņā ar 
34. pantu1 attiecībā uz Milaxyn Plus, Strantel Plus, 
Prazical Plus, Voxical Plus, Exitel Plus, Cazitel Plus un 
Prazitel Plus un sinonīmisku nosaukumu zālēm 
Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN): prazikvantels, pirantels un 
febantels 

Pamatinformācija 

Milaxyn Plus, Strantel Plus, Prazical Plus, Voxical Plus, Exitel Plus, Cazitel Plus un Prazitel Plus (un 

sinonīmisku nosaukumu zāles) ir veterināras zāles, kas pieejamas tabletēs suņiem un satur 50 mg 

prazikvantela, 50 mg pirantela (ekvivalents 144 mg pirantela embonāta) un 150 mg febantela. 

Prazikvantels ir daļēji hidrogenēts pirazīna-izohinolīna atvasinājums. Pirantela embonāts (pamoāts) ir 

tetrahidropirimidīna atvasinājums. Febantels ir probenzimidazols. Šīs veterinārās zāles ir paredzētas 

nematožu un lenteņu izraisītu dažādu parazitāru invāziju ārstēšanai suņiem. 

Dalībvalstīs pieņemtu atšķirīgu lēmumu dēļ attiecībā uz indikācijām un lietošanu kucēniem, kas jaunāki 

par 9 mēnešiem un suņiem, kuru ķermeņa masa mazāka par 2,5 kg, saistībā ar Milaxyn Plus, Strantel 

Plus, Prazical Plus, Voxical Plus, Exitel Plus, Cazitel Plus, Prazitel Plus un sinonīmisku nosaukumu zāļu 

reģistrācijas apliecībām Francija 2011. gada 22. jūlijā nodeva šo lietu izskatīšanai CVMP saskaņā ar 

Direktīvas 2001/82/EK 34. panta 1. punktu, lai atrisinātu iepriekš minētās atšķirības.  

Pārskatīšanas procedūra tika uzsākta 2011. gada 14. septembrī. Komitejas izraudzītais referents bija 

Dr. Michael Holzhauser-Alberti, bet koreferents —  Dr. David Murphy. Rakstveida paskaidrojumus 

reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedza 2011. gada 7. decembrī. 

Pamatojoties uz tobrīd pieejamajiem datiem, CVMP uzskatīja, ka Milaxyn Plus, Strantel Plus, Prazical 

Plus, Voxical Plus un sinonīmisku nosaukumu zāļu (reģistrētas savstarpējās atzīšanas procedūrā 

Nr. IE/V/0272-0275/001/MR) kopējā ieguvumu un riska attiecība joprojām ir pozitīva ar nosacījumu, 

ka reģistrācijas apliecībās tiek ieviestas izmaiņas saskaņā ar ieteiktajām zāļu apraksta izmaiņām. 

Tāpēc CVMP 2012. gada 7. martā pieņēma pozitīvu atzinumu ar ieteikumu ieviest izmaiņas Milaxyn 

 
1 Grozītās Direktīvas 2001/82/EK 34. pants. 
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Plus, Strantel Plus, Prazical Plus un Voxical Plus (un sinonīmisku nosaukumu zāļu) (reģistrētas 

savstarpējās atzīšanas procedūrā Nr. IE/V/0272-0275/001/MR) reģistrācijas apliecību nosacījumos un 

saglabāt Prazitel Plus, Exitel Plus un Cazitel Plus (un sinonīmisku nosaukumu zāļu) (reģistrētas 

savstarpējās atzīšanas procedūrā Nr. IE/V/0241-0243/001/MR) reģistrācijas apliecības. 

Attiecīgo zāļu nosaukumu saraksts ir sniegts I pielikumā. Zinātniskie secinājumi ir izklāstīti 

II pielikumā, bet grozītais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts — III pielikumā. 

Galīgo atzinumu Eiropas Komisija 2012. gada 18. jūnijā pārveidoja par lēmumu.  

 


