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Sekcia veterinárnych liekov 

Otázky a odpovede týkajúce sa lieku Solamocta 697 mg/g 
prášok na podanie v pitnej vode pre kurčatá, kačice a 
morky (amoxicilín, trihydrát) 
Výsledok konania podľa článku 33 ods. 4 smernice 2001/82/ES v znení zmien 

Dňa 4. novembra 2015 Európska agentúra pre lieky (ďalej len „agentúra“) ukončila arbitrážne konanie 
uskutočnené z dôvodu nezhody medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) v súvislosti s povolením 
veterinárneho lieku Solamocta 697 mg/g prášok na podanie v pitnej vode pre kurčatá, kačice a morky. 
Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry dospel k záveru, že povolenie na uvedenie na 
trh pre liek Solamocta môže byť vydané, ak budú do informácií o lieku pridané odporúčané revidované 
pokyny na podávanie lieku a upozornenia týkajúce sa obozretného používania. 

Čo je liek Solamocta 697 mg/g prášok na podanie v pitnej vode pre 
kurčatá, kačice a morky? 

Liek Solamocta obsahuje 800 mg amoxicilín, trihydrát (čo zodpovedá 697 mg amoxicilínu) ako účinnej 
látky na jeden gram lieku. Amoxicilín je baktericídne antibiotikum, ktoré patrí do skupiny 
polosyntetických penicilínov. Liek Solamocta je indikovaný na liečbu infekcií u kurčiat, moriek a kačíc 
zapríčinených baktériami citlivými na amoxicilín. 

Prečo bol liek Solamocta 697 mg/g prášok na podanie v pitnej vode pre 
kurčatá, kačice a morky preskúmaný? 

Spoločnosť Eurovet Animal Health B.V. predložila Spojenému kráľovstvu žiadosť o povolenie na 
uvedenie na trh podľa článku 13 ods. 3 smernice 2001/82/ES (t. j. hybridnú alebo zmiešanú žiadosť) 
lieku Solamocta prostredníctvom decentralizovaného postupu s odkazom na referenčný liek Amoxinsol 
100% w/w prášok na perorálny roztok povolený v Spojenom kráľovstve. Ide o postup, ak jeden 
členský štát (referenčný členský štát, v tomto prípade Spojené kráľovstvo) posúdi veterinárny liek v 
súvislosti s vydaním povolenia na uvedenie na trh, ktoré bude platné v tejto krajine a tiež v ďalších 
členských štátoch (dotknutých členských štátoch, v tomto prípade v Belgicku, Českej republike, 
Dánsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, 
Portugalsku, Rakúsku, Slovensku, Španielsku a Taliansku). 

Členské štáty však nedokázali dospieť k zhode a úrad Spojeného kráľovstva pre veterinárne lieky 
postúpil 28. mája 2015 túto vec výboru CVMP na arbitráž. 
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Dôvodom postúpenia veci boli výhrady, ktoré vznieslo Dánsko, že povolenie na uvedenie na trh pre liek 
Solamocta môže predstavovať závažné riziko pre zdravie ľudí a zvierat. Dánsko usúdilo, že liek 
Solamocta sa podstatne odlišuje od referenčného lieku Amoxinsol 100% w/w prášok na perorálny 
roztok a že tieto rozdiely môžu byť dostatočné na to, aby bola potrebná formálna štúdia biologickej 
rovnocennosti. Dánsko okrem toho vznieslo výhradu, že odporúčanie týkajúce sa obozretného 
používania v informáciách o lieku nie je dostatočné. 

Aké sú závery výboru CVMP? 

Na základe vyhodnotenia údajov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a vedeckej diskusie v rámci výboru 
dospel výbor k záveru, že bolo predložené uspokojivé odôvodnenie, že v prípade lieku Solamocta sa 
môže upustiť od požiadavky preukázať biologickú rovnocennosť in vivo s referenčným liekom v súlade 
s časťou 7.1. bodom c) usmernenia výboru CVMP k vedeniu štúdií biologickej rovnocennosti v prípade 
veterinárnych liekov (EMA/CVMP/016/00-rev. znenie 2) a že pomocné látky neovplyvnia biologickú 
dostupnosť ani bezpečnosť tohto lieku v porovnaní s referenčným liekom. Výbor odporučil revidované 
pokyny na podávanie lieku a odporúčanie týkajúce sa obozretného používania na vyriešenie 
zodpovedného používania vo vzťahu k rozvoju antimikrobiálnej rezistencie.  

Výbor CVMP preto dospel k záveru, že výhrady, ktoré vyslovilo Dánsko, najmú brániť vydaniu povolení 
na uvedenie na trh a odporúčané povolenie na uvedenie na trh sa má vydať v dotknutých členských 
štátoch. Výbor CVMP tiež odporučil, aby sa zmenila informácia o lieku Solamocta. 

Európska komisia vydala rozhodnutie 7. januára 2016. 
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