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Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) 

Nuomonė, parengta po kreipimosi pagal 35 straipsnį,1 dėl 
vaistinio pašaro premiksų, kurių viename kilograme yra 
40 g, 100 g arba 200 g tilmikozino, skirtų triušiams 

Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas (inn): tilmikozinas 

Informacija apie procedūrą 

Tilmikozinas yra pusiau sintetinis makrolidų grupės antibiotikas. Vaistinio pašaro premiksai, kurių 
viename kilograme yra 40 g, 100 g arba 200 g tilmikozino, yra veterinariniai vaistai, skirti kiaulėms ir 
triušiams tilmikozinui jautrių mikroorganizmų sukeltoms kvėpavimo takų ligoms gydyti ir jų 
prevencijai. 

2011 m. balandžio 8 d. Europos Komisija agentūrai pranešė apie kreipimąsi pagal Direktyvos 
2001/82/EB 35 straipsnį dėl visų triušiams skirtų vaistinio pašaro premiksų, kurių viename kilograme 
yra 40 g, 100 g arba 200 g tilmikozino. CVMP paprašyta pateikti savo nuomonę dėl šių triušiams skirtų 
veterinarinių vaistų rekomenduojamos dozės ir į pašarą įmaišytino kiekio.  

Kreipimasis pradėtas nagrinėti 2011 m. gegužės 5 d. Komitetas pranešėja paskyrė dr. Cristina Muñoz 
Madero, jos padėjėju – dr. Petrą Mačiulskį. Rinkodaros teisės turėtojas raštiškus paaiškinimus pateikė 
2011 m. rugpjūčio 31 d. ir 2012 m. sausio 20 d. 

Remdamasis šiuo metu turimų duomenų vertinimu, CVMP manė, kad bendras šių vaistų rizikos ir 
naudos santykis išliks teigiamas, jeigu bus padaryti rekomenduojami vaisto informacijos ir visų 
triušiams skirtų vaistinio pašaro premiksų, kurių viename kilograme yra 40 g, 100 g arba 200 g 
tilmikozino, rinkodaros teisių sąlygų pakeitimai. Todėl 2012 m. kovo 7 d. komitetas priėmė teigiamą 
nuomonę ir rekomendavo visų triušiams skirtų vaistinio pašaro premiksų, kurių viename kilograme yra 
40 g, 100 g arba 200 g tilmikozino, rinkodaros teisių sąlygų pakeitimus. 

                                                
1 Iš dalies pakeistos Direktyvos 2001/82/EB 35 straipsnis.  
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Susijusių vaistų pavadinimų sąrašas pateiktas I priede. Mokslinės išvados pateiktos II priede, iš dalies 
pakeistas vaisto aprašas, ženklinimas ir informacinis lapelis – III priede ir iš dalies pakeistos rinkodaros 
teisių sąlygos – IV priede. 

Galutinė nuomonė pakeista į Europos Komisijos sprendimą 2012 m. birželio 14 d.  
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