
Vedlegg I

Liste over navn, legemiddelform, veterinærpreparatets 
styrke, dyreart, administrasjonsvei og innehaver av 
markedsføringstillatelsen i medlemslandet
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Medlemsland

EU/EEA

Innehaver av 

markedsføringstillatelsen

Navn Virkestoff Legemiddel-

form

Styrke Dyreart Administrasjonsvei

Østerrike Intervet GesmbH

Siemensstrasse 107

1210 Wien

Østerrike

RESFLOR 300/16.5 

mg/mL Lösung zur 

Injektion für Rinder

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Belgia Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor 300, 16,5 

mg/mL solution 

injectable pour bovines

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Bulgaria Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

РЕСФЛОР 300/16,5 

мг/мл Разтвор за 

инжективно 

приложение при eдри 

преживни животни

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Kypros Schering-Plough S.A.

63, Agiou Dimitriou street

17456 Alimos

Hellas

RESFLOR 300/16.5 

mg/mL Ενέσιμο 

Διάλυμα για βοοειδή

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Tjekkia Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor injekční roztok 

pro skot

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Danmark Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor vet. injection, 

solution for Injection 

for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant
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Medlemsland

EU/EEA

Innehaver av 

markedsføringstillatelsen

Navn Virkestoff Legemiddel-

form

Styrke Dyreart Administrasjonsvei

Estland Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor vet. injection, 

solution for Injection 

for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Finland Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor vet. injection, 

solution for Injection 

for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Frankrike Intervet MSD Santé Animale

7 Rue Olivier de Serres

Angers Technopole

CS 17144

49071 Beaucouzé

Frankrike

RESFLOR SOLUTION 

INJECTABLE

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Tyskland Intervet Deutschland GmbH

Feldstraße 1a

D-85716 Unterschleißheim

Tyskland

RESFLOR 300/16.5 

mg/mL Lösung zur 

Injektion für Rinder

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Hellas Intervet Hellas S.A.

63, Agiou Dimitriou street

17456 Alimos

Hellas

RESFLOR 300/16.5 

mg/mL Ενέσιμο 

Διάλυμα για βοοειδή

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Ungarn Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

RESFLOR INJEKCIÓS 

OLDAT

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant
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Medlemsland

EU/EEA

Innehaver av 

markedsføringstillatelsen

Navn Virkestoff Legemiddel-

form

Styrke Dyreart Administrasjonsvei

Irland Intervet Ireland Ltd.

Magna Drive

Magna Business Park

Citywest Rd.

Dublin 24

Irland

RESFLOR 300/16.5 

mg/mL Solution for 

Injection for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Italia Intervet MSD Santé Animale

7 Rue Olivier de Serres

Angers Technopole

CS 17144

49071 Beaucouzé

Frankrike

RESFLOR 300/ 16,5 

mg/mL SOLUZIONE 

INIETTABILE per bovini

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Latvia Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor vet. injection, 

solution for Injection 

for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Litauen Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor vet. injection, 

solution for Injection 

for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Luxembourg Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor 300, 16,5 

mg/mL solution 

injectable pour bovines

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Nederland Intervet Nederland B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor 300, 16,5 

mg/mL oplossing voor 

injectie voor runderen

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant
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Medlemsland

EU/EEA

Innehaver av 

markedsføringstillatelsen

Navn Virkestoff Legemiddel-

form

Styrke Dyreart Administrasjonsvei

Norge Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor vet. injection, 

solution for Injection 

for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Polen Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor 300/16,5 

mg/mL roztwór do 

wstrzykiwań dla bydła

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Portugal MSD Animal Health, Lda.

Quinta da Fonte

Edifício Vasco da Gama 19

2770-192 Paço de Arcos

Portugal

RESFLOR 300/16,5 

mg/mL Solução 

Injectável para 

Bovinos

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Romania Intervet Romania s.r.l.

Soseua de Centura no. 13A

Comuna Chiajna

Judet Ilfov

Romania

RESFLOR 300/16.5 

mg/mL solutie 

injectabila pentru 

bovine

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Slovakia Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor injekčný roztok 

pre hovädzí dobytok

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Slovenia Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Resflor 300/16,5 

mg/mL raztopina za

injiciranje za govedo

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant
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Medlemsland

EU/EEA

Innehaver av 

markedsføringstillatelsen

Navn Virkestoff Legemiddel-

form

Styrke Dyreart Administrasjonsvei

Spania Merck Sharp & Dohme 

Animal Health S.L.

Polígono Industrial El 

Montalvo I

c/Zeppelín n° 6, parcela 38

37008 Carbajosa de la 

Sagrada – Salamanca

Spania

RESFLOR SOLUCIÓN 

INYECTABLE

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant

Storbritannia Intervet UK Ltd.

Walton Manor, Walton

Milton Keynes MK7 7AJ

Storbritannia

RESFLOR 300/16.5 

mg/mL Solution for 

Injection for Cattle

Florfenicol, 

flunixin

Injeksjonsvæske, 

oppløsning

300 mg/ml 
16.5 
mg/ml

Storfe Subkutant
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Vedlegg II

Vitenskapelige konklusjoner og begrunnelse for endring av 
vilkårene i markedsføringstillatelsen 
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Generelt sammendrag av den vitenskapelige vurderingen av 
Resflor injeksjonsvæske, oppløsning og andre berørte navn 
(se vedlegg I)

1. Innledning

Resflor injeksjonsvæske, oppløsning (heretter kalt "Resflor") er en injeksjonsløsning til storfe som 

inneholder virkestoffene florfenikol og fluniksin. Det er indisert til behandling av luftveisinfeksjoner 

med feber forårsaket av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Det 

anbefales å gi 40 mg/kg florfenikol og 2,2 mg/kg fluniksin per kilo kroppsvekt (2 ml/15 kg kroppsvekt) 

s.c. som en engangsbehandling.

Markedsføringstillatelsens innehaver, Intervet International BV, har sendt inn en søknad om endring av 

type II for å legge til Mycoplasma bovis som målpatogen. Søknaden ble inngitt til Frankrike som 

referanseland og til Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, 

Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, 

Romania, Slovakia, Slovenia, Spania og Storbritannia som berørte land. Endringsprosedyren 

(FR/V/0167/01/II/017) ble innledet 28. januar 2013.

Under behandlingen av endringen i vilkårene for markedsføringstillatelser for legemidler til dyr i 

koordineringsgruppen for gjensidig anerkjennelse og desentralisert prosedyre (CMDv) ble en potensielt 

alvorlig dyrehelserisiko påvist av Danmark og Tyskland når det gjaldt dokumentasjon av effekten i 

kliniske forsøk og begrunnelsen for anbefalt dosering av Resflor i behandlingen av luftveisinfeksjoner 

forårsaket av Mycoplasma bovis, som kan være assosiert med forhøyet risiko for utvikling av 

antimikrobiell resistens. 

Da problemet ikke ble løst, ble saken brakt inn for CMDv i henhold til artikkel 13 nr. 1 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2008, og prosedyren ble innledet 6. november 2013. Ettersom 

referanselandet og de berørte land ikke klarte å komme til enighet om endringen, oversendte Frankrike 

den 24. januar 2014 saken til Komiteen for legemidler til dyr (CVMP) i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2008.

2. Vurdering av innsendte data

For å ta hensyn til de bekymringer Danmark og Tyskland hadde gitt uttrykk for, ble 

markedsføringstillatelsens innehaver anmodet om å legge fram alle tilgjengelige opplysninger om 

effekt for Resflor, sammen med en begrunnelse for anbefalt dosering og for studiedesignets egnethet 

når det gjaldt hovedprovokasjonsstudien som ble utført i 2012. I tillegg måtte 

markedsføringstillatelsens innehaver ta hensyn til muligheten for at bruken av preparatet mot M. bovis

kan bidra til eller øke risikoen for utvikling av antimikrobiell resistens.

MIC-data og utvikling av resistens hos M. bovis mot florfenikol

Det finnes for tiden ingen standardisert metode for å fastsette minste hemmende konsentrasjon (MIC) 

av florfenikol mot M. bovis. Ut fra prekliniske data framlagt av markedsføringstillatelsens innehaver 

varierte MIC for florfenikol mot M. bovis-stammer isolert i flere EU-medlemsstater i perioden 2007–

2013 fra 0,5 til >64 µg/ml. MIC90 for hele populasjonen av M. bovis var 4 µg/ml.

M. bovis har blitt eksponert for florfenikol i den eksponeringsraten som har vært anbefalt for Resflor i 

nærmere to tiår. Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for å konkludere med at M. bovis har blitt mindre 

følsom i løpet av denne tiden. 
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Det forventes ingen særlig risiko for økt florfenikolfølsomhet hos M. bovis som følge av bruk av Resflor 

i anbefalt dose. Imidlertid vil enhver bruk av antibiotika føre til økt resistens, og følgelig bør forsiktig 

bruk alltid anbefales.

Kliniske opplysninger

Resflors effekt mot luftveisinfeksjoner forårsaket av M. bovis ble dokumentert i to eksperimentelle 

modeller (utført i 2008 og 2012) og to kliniske feltforsøk (utført i 2004 og 2005). 

Den eksperimentelle studien fra 2008 var en randomisert blindstudie utført i henhold til god klinisk 

praksis. Forsøkspreparatet Resflor ble sammenlignet med en negativ kontrollgruppe (saltvann) for å 

sikre forsøkets interne validitet. En annen positiv kontrollgruppe ble behandlet med et preparat som 

kun inneholdt florfenikol, men det bør anføres at dette preparatet ikke er godkjent for behandling av 

luftveisinfeksjoner forårsaket av M. bovis. Forsøket bekreftet Resflors overlegenhet i forhold til placebo 

(saltvann) i behandlingen av M. bovis-indusert luftveissykdom hos storfe (bovine respiratory disease -

BRD). Kalver behandlet med Resflor hadde dessuten et raskere fall i temperatur og atferdsskår de 

første 9 timene sammenlignet kalver behandlet med bare florfenikol. Derfor viste forsøket også god 

behandlingsmessig effekt av å bruke en fast kombinasjon av 40 mg florfenikol og 2,2 mg fluniksin per 

kg kroppsvekt (Resflor) sammenlignet med 40 mg florfenikol per kg kroppsvekt alene.

Provokasjonsstudien utført i 2012 var en randomisert blindstudie utført i henhold til god klinisk praksis. 

Forsøksgruppen ble sammenlignet med to kontrollgrupper, en negativ kontroll (saltvann) og en positiv 

kontroll. Referansepreparatet i den positive kontrollgruppen inneholder tulathromycin og er godkjent 

for behandling og forebygging av BRD assosiert med M. bovis. Imidlertid kunne det ikke brukes alene i 

denne studien, da dette ville ha medført en fordel for forsøkspreparatet, som er et 

kombinasjonspreparat av florfenikol og fluniksin. Derfor ble et fluniksin-preparat gitt sammen med 

tulathromycin-preparatet for å sikre at behandlingsgruppene ble sammenlignbare. Dette er i tråd med 

anbefalingene i CVMPs retningslinjer for statistiske prinsipper (EMA/CVMP/EWP/81976/2010)1 for å 

unngå bias. 

Dyrene ble fulgt opp i tilstrekkelig lang tid til at samme kliniske sykdomsutvikling ble observert i

kontrollgruppen som i felt. Det endelige utfallet og risikoen for tilbakefall ble vurdert da Resflor ikke 

lenger hadde noen antimikrobiell effekt. Suksessraten på dag 4 og dag 7 (primære endepunkt) var 

signifikant høyere i Resflor-gruppen enn i gruppen som fikk saltvann (dag 4: Resflor 96,9 % versus 

saltvann 61,9 %; dag 7: Resflor 92,2 % versus saltvann 47,6 %; p<0.0001 – Fischer Exact Test). 

Suksessraten for Resflor var ikke dårligere enn for tulathromycin, noe som ble dokumentert på dag 4 

og dag 7 ettersom nedre grense for 97,5 % konfidensintervall var mindre enn 15 %. Resflor anses 

derfor å være overlegen behandlingen med saltvann og ikke dårligere enn kombinasjonen 

tulathromycin-fluniksin.

Feltforsøket gjennomført i 2004 var en studie i henhold til god klinisk utprøvingspraksis (GCP) som 

sammenlignet et preparat som bare inneholdt florfenikol (40 mg/kg) med Resflor gitt subkutant som 

en engangsbehandling av luftveissykdom hos storfe. Denne studien dokumenterte effekten av Resflor i 

behandlingen av BRD assosiert med viktige patogener. Mannheimia haemolytica var det mest utbredte 

patogenet før behandling (142 isolater). Deretter fulgte Mycoplasma bovis med 63 isolater, etterfulgt 

av Pasteurella multocida (50 isolater). Selv om sammenligningspreparatet som bare inneholdt 

florfenikol, ikke er godkjent for infeksjoner med M. bovis, viste det seg effektivt i den eksperimentelle 

modellen som ble brukt for M. bovis i 2008. Resflor viste seg å være signifikant mye bedre enn 

florfenikol alene, med kraftigere reduksjon i pyreksi, lavere insidens av medtatthet og bedre 

                                               
1 CVMP guideline on statistical principles for clinical trials for veterinary medicinal products (pharmaceuticals) 
(EMA/CVMP/EWP/81976/2010) 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/01/WC500120834.pdf

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/01/WC500120834.pdf
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respirasjonsskår 6 timer etter behandling. Ingen signifikant forskjell kunne påvises i total suksessrate 

4 til 10 dager etter behandling (79,4 % med florfenikol alene versus 83,5 % med Resflor). 

I ettertid foretok markedsføringstillatelsens innehaver en ny analyse av denne studien med den 

undergruppen av tilfeller som testet positivt for M. bovis ved inkludering. Det ble tatt prøver av 

inkluderte kalver på dag 0 før behandling, med beskyttede bomullspinner ført langt bak i svelget. 

Resultatene viser at suksessraten i begge de behandlede gruppene i denne undergruppen (84 %) lå 

tett opptil suksessraten for den samlede populasjonen (83,5 % i Resflor-gruppen og 79,4 % i den 

gruppen som fikk preparatet som bare inneholdt florfenikol). 

I multisenterforsøket utført i 2005 ble effekten av florfenikol alene sammenlignet med tulathromycin i 

naturlig forekommende utbrudd av BRD. Ettersom bare preparatet som bare inneholdt florfenikol ble 

prøvd, kunne den antimikrobielle effekten av florfenikol sammenlignes med effekten av tulathromycin. 

Den febernedsettende virkningen av behandlingen med henholdsvis tulathromycin og florfenikol var 

klinisk lik, med statistisk signifikante forskjeller i favør av florfenikol på dag 2 og 3. Da studien ble 

avsluttet (dag 18), var behandlingen vellykket for 61 av 87 tilfeller (70,1 %) behandlet med florfenikol, 

mot 68 av 89 tilfeller (76,4 %) behandlet med tulathromycin. Forskjellen mellom de to 

behandlingsgruppene når det gjaldt daglig sviktrate fra dag 5 til dag 18, var ikke statistisk signifikant 

på noen av disse dagene; det samme var tilfelle for total forskjell i kumulative sviktrater fra dag 5 til 

dag 18 (29,9 % vs. 23,6 %; p = 0,3682). 

Ytterligere en statistisk analyse er blitt utført for å vise at florfenikol ikke er dårligere enn den positive 

kontrollgruppen med hensyn til klinisk helbredelsesrate på dag 7. Behandlingssvikt mellom dag 8 og 

dag 18 ble betraktet som tilbakefall. Klinisk helbredelsesrate i florfenikol-gruppen (88,5 %) ble 

sammenlignet med tulathromycin-gruppen (82 %), og signifikant ikke-underlegenhet på dag 7 ble 

bekreftet. 

Diskusjon

Det foreligger lite informasjon om hvordan farmakokinetiske og farmakodynamiske data bør anvendes 

i behandlingen av infeksjoner med M. bovis. Ettersom følsomhetstesting for Mycoplasma hos dyr for 

tiden ikke er standardisert (altså at “sann” MIC90 ikke kan fastsettes med sikkerhet), at ingen 

brytningspunkter for MIC hos Mycoplasma spp. er godkjent av CLSI (Clinical and Laboratory Standards

Institute), og at det ikke finnes noe veletablert farmakokinetisk/farmakodynamisk (PK/PD) forhold, kan 

det ikke trekkes noen konklusjoner med hensyn til denne metodens prediktive verdi. Det er for mange 

usikkerhetsfaktorer i PK/PD-analysen til å begrunne dosen. Derfor er begrunnelsen for anbefalingen 

om å gi en enkelt injeksjon av 40 mg florfenikol og 2,2 mg fluniksin per kg kroppsvekt som behandling 

for BRD assosiert med M. bovis basert på kliniske data. De to eksperimentelle studiene og den 

retrospektive analysen av feltforsøk viser at doseringen og varigheten av behandlingen med Resflor er 

adekvat for behandling av BRD assosiert med M. bovis. Studiene som er lagt fram, anses å være godt 

gjennomført.

I mangel av noen standardisert metode for å bestemme MIC er det vanskelig å følge 

resistensutviklingen i de ulike publikasjonene. Ut fra de data som nå er tilgjengelig, forventes det 

ingen særlig risiko for økt følsomhet for florfenikol hos M. bovis som følge av bruk av Resflor. 

Imidlertid vil enhver bruk av antibiotika føre til økt resistens, og følgelig bør forsiktig bruk alltid 

anbefales.



11/13

3. Nytte-/risikovurdering

Nyttevurdering

De to eksperimentelle studiene og den retrospektive analysen av feltforsøk viser at anbefalt dosering 

og varighet av behandlingen med Resflor er adekvat for behandling av BRD assosiert med M. bovis.

Dersom florfenikol blir godkjent som behandling for luftveissykdom forårsaket av M. bovis, kan man 

unngå bruk av kritisk viktige antibakterielle midler og vil følgelig kunne redusere seleksjonspresset 

forårsaket av bruken av andre klasser antibiotika, som makrolider og fluorokinoloner, som bidrar til 

utvikling av resistente stammer.

Ut fra dagens kunnskap om Mycoplasma-infeksjoner vil bruken av kombinasjonen av florfenikol og 

fluniksin bedre den kliniske suksessraten i forhold til et antibiotikum alene. Fluniksin er et av de 

kraftigste antiinflammatoriske stoffene på markedet og har viktige patofysiologiske effekter på 

lungebetennelse forårsaket av M. bovis så vel som på kliniske parametre (raskere fall i rektal 

temperatur og atferdsskår de første 9 timene sammenlignet med florfenikol alene).

Risikovurdering

Kvalitet, sikkerhet for måldyret, brukersikkerhet, miljørisiko og restmengder ble ikke vurdert i denne 

tvisteløsningsprosedyren.

Resistens

I mangel av noen standardisert metode for å fastsette MIC er det vanskelig å følge utviklingen av 

resistens mot florfenikol hos M. bovis. 

Mycoplasma bovis ble eksponert for florfenikol i den eksponeringsraten som har vært anbefalt for 

Resflor i nærmere to tiår. Tilgjengelige data gir ikke grunnlag for å konkludere med at M. bovis har 

blitt mindre følsom i løpet av denne tiden. 

Det forventes ingen særlig risiko for at bruk av Resflor vil føre til redusert ølsomhet for florfenikol hos 

M. bovis. Imidlertid vil enhver bruk av antibiotika føre til økt resistens, og følgelig bør forsiktig bruk 

alltid anbefales.

Risikohåndtering og risikoreduserende tiltak

Advarslene i preparatinformasjonen er fortsatt relevante. Det kreves ingen ytterligere 

risikohåndterings- eller risikoreduserende tiltak som følge av denne tvisteløsningsprosedyren. 

Evaluering av nytte-/risikoforhold

Den kliniske nytten av Resflor i behandlingen av BRD assosiert med M. bovis er dokumentert, og ingen 

spesifikk risiko for antimikrobiell resistens eller annen resistens er identifisert i sammenheng med 

bruken av dette preparatet.

Konklusjon med hensyn til nytte-/risikoforhold

Nytte-/risiko-ratio ved å tilføye M. bovis som et fjerde BRD-patogen til indikasjonene for Resflor 

vurderes som gunstig.
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Begrunnelse for å anbefale endring av vilkårene i 
markedsføringstillatelsen 

Ettersom

 CVMP anser at på bakgrunn av de kliniske resultatene av datapakken (to eksperimentelle studier 

og to feltforsøk) er doseringen og varigheten av behandlingen med Resflor hensiktsmessig for 

behandling av BRD assosiert med M. bovis,

 CVMP anser at det ikke er identifisert noen spesifikk risiko for antimikrobiell resistens ved bruk av 

dette preparatet i anbefalt dose,

har CVMP konkludert med at nytte-/risikoforholdet totalt sett er positivt, og anbefalt godkjenning av 

endringen av vilkårene for markedsføringstillatelsen for Resflor injeksjonsvæske, oppløsning (se 

vedlegg I), med gyldig preparatomtale, merking og pakningsvedlegg i henhold til de endelige versjoner 

som foreligger etter behandling i koordineringsgruppen som nevnt i vedlegg III. 
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Vedlegg III

Endringer i relevante avsnitt i preparatomtale, merking og 
pakningsvedlegg

Den gyldige preparatomtalen, merkingen og pakningsvedlegget er de endelige versjoner som foreligger 

etter behandling i koordineringsgruppen.
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