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ANNESS I 
 

ISEM, GĦAMLA FARMAĊEWTIKA, QAWWA TAL-PRODOTT MEDIĊINALI, SPEĊI TA’ 
L-ANNIMALI, MNEJN JINGĦATA, U D-DETENTUR/APPLIKANT TA’ L-

AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
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Stat Membru / Numru ta’ l-
Awtorizzazzjoni għall-Kummerċ 

Detentur ta’ l-
Awtorizzazzjoni għall-
Kummerċ 

Isem ivvintat tal-
prodott 

Għamla 
farmaċewtika 

Qawwa / Sustanza 
attiva (INN) 
 

Speċi ta’ 
annimal 

L-Awstrija 
(8-00694) 

Chevita Tierarzneimittel 
Ges.m.b.H.  

Asprimax 
850 mg/g 
 

Trab għal 
soluzzjoni orali 
 
 

Saliċilat tas-sodju 
(Sodium salicylate) 
 
 

Ħnieżer  

L-Olanda 
(REG NL 8913) 
 

Dopharma Research B.V. NA-SALICYLAAT, 
100%, trab għal 
soluzzjoni orali 
 

Trab għal 
soluzzjoni orali 

Saliċilat tas-sodju Għoġiela u ħnieżer 

L-Olanda 
(REG NL 10411) 
 

Dopharma Research B.V. NA-SALICYLAAT, 
80% WSP 
 
 

Trab għal 
soluzzjoni orali 

Saliċilat tas-sodju 
 

Għoġiela u ħnieżer 

Proċedura deċentralizzata soġġetta 
għal Riferiment skond l-Artikolu 33 
 (CD 17 ta’ April 2008)  
 

Eurovet Animal Health B.V. 
 
 
 

SOLACYL 100 %, trab 
għal soluzzjoni orali 
għall-għoġiela u l-
ħnieżer 
 

Trab għal 
soluzzjoni orali 

 Għoġiela u ħnieżer 
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ANNESS II 
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KONKLUŻJONIET XJENTIFIĊI 

 
 
1. Introduzzjoni u sfond 
 
Fis-27 ta’ Novembru, l-Irlanda ppreżentat lill-EMEA referenza skond l-Artikolu 35 tad-Direttiva 
2001/82/KE, kif emendat, dwar it-trabijiet orali kollha li jiddewbu li fihom is-saliċilat tas-sodju li 
huma indikati għall-għoġiela u l-ħnieżer. 
 
L-Irlanda kkunsidrat li kien hemm riskju potenzjalment serju għas-saħħa ta’ l-annimali jekk tingħata l-
awtorizzazzjoni għal mediċina potenzjalment ineffikaċi għall-użu tal-massa mill-bdiewa, speċjalment 
meta hemm diversi NSAIDs awtorizzati għall-użu individwali fuq l-annimali. L-Irlanda qieset li l-użu 
ta’ mediċina bħal din għall-medikazzjoni tal-massa tista’ taħbi sinjali kliniċi ta’ marda infettiva li tkun 
qiegħda tiżviluppa li tista’ tinfirex għall-annimali oħrajn u b’hekk tpoġġi f’riskju kemm is-saħħa ta’ l-
annimal kif ukoll is-saħħa pubblika. 
 
Il-proċedura ta’ referenza bdiet fil-11 ta’ Diċembru 2007 u wara l-adozzjoni ta’ lista ta’ mistoqsijiet, 
twaqqfet fil-15 ta’ Jannar 2008. Sussegwentement għall-preżentazzjoni tat-tweġibiet għall-
mistoqsijiet, il-proċedura reġgħet bdiet fl-14 ta' Marzu 2008. 
 
L-iskop tal-valutazzjoni kienet li tistabbilixxi jekk awtorizzazzjonijiet u applikazzjonijiet għat-tqegħid 
fis-suq inklużi fil-proċedura ta’ referenza għandhomx jingħataw, jinżammu, jiġu sospiżi, varjati jew 
irrevokati mil-lat ta’ raġunijiet għar-referenza. Peress li l-proċedura tikkonċerna firxa ta’ prodotti, il-
valutazzjoni ġiet limitata għall-partijiet speċifiċi ta’ l-awtorizzazzjonijiet f’konformità ma’ l-
Artikolu 35(2) tad-Direttiva 2001/82/KE, kif emendata.  
 
Id-Detenturi ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Applikant ippreżentaw tweġibiet bil-
miktub u l-proċedura reġgħet bdiet fl-14 ta’ Marzu 2008. Il-proċedura reġgħet twaqqfet fl-14 ta’ Mejju 
2008 u reġgħet bdiet fis-6 ta’ Ġunju meta waslu tweġibiet għall-kwistjonijiet pendenti. Ingħataw 
spjegazzjonijiet orali fil-15 ta’ Lulju 2008 u l-Opinjoni tas-CVMP kienet adottata fis-16 ta’ Lulju 
2008. 
 
 
2. Diskussjoni 

2.1 Mistoqsijiet imressqin lid-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq 
 

1. Il-MAHs huma mitlubin li jipprovdu mid-dossier sottomess għal kull pajjiz taż-ŻEE fejn il-
prodotti huma awtorizzati:  
a) is-Sommarju ta’ Parti I tad-dossier inkluż l-SPC, rapporti ta’ l-esperti u l-kompożizzjoni 
sħiħa tal-prodotti; 
b) il-Parti IV tad-dossier ta’ l-applikazzjoni, jekk applikabbli; 
c) Valutazzjoni tar-Rapporti Perjodiċi ta’ Aġġornament tas-Sigurtà (PSURs) fir-rigward tas-
sigurtà ta’ l-annimali fil-mira u n-nuqqas fl-effikaċja possibbli. 
Dokumenti bażi, inkluż l-SPC, għandhom jiġu ppreżentati bl-Ingliż. 
 

2. Huwa magħruf li meta s-saliċilat tas-sodju jingħata minn ġol-vina lill-għoġiela qabel il-
kastrazzjoni, dan ma jirnexxielux inaqqas ir-reazzjoni tal-kortiżol1. B’dan ir-riżultat flimkien 
ma’ dejta ppubblikata fuq il-farmakokinetika tas-saliċilat tas-sodju fl-għoġiela u l-varjazzjoni 
sinifikanti f’konċentrazzjonijiet individwali wara t-trattament2 fil-ħnieżer, il-MAHs għandhom 
jiġġustifikaw li l-konċentrazzjonijiet terapewtiċi huma stabbiliti u miżmumin wara l-użu orali 
tal-mediċina permezz ta’ medikazzjoni bl-ilma u għandhom jippreżentaw id-dejta disponibbli 

                                                      
1 Coetzee et al, 2007, Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics, 30, 4, 305-319. 
2 Plasma concentrations of sodium salicylate in nursery pigs treated orally. Paterson AR et al, Journal of Swine Health and   
Production, 2007; 15(3):146-151 
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li tista’ tappoġġa l-pożoloġija u r-reġim tad-doża tas-saliċilat tas-sodju meta mogħti oralment 
lill-għoġiela u l-ħnieżer, flimkien ma’ diskussjoni bir-reqqa ta’ din id-dejta. 

 
3. Il-MAHs għandhom jissottomettu d-dejta kollha eżistenti li tista’ turi l-effikaċja ta’ sodium 

salicylate meta mogħti lill-għoġiela u l-ħnieżer, flimkien ma’ diskussjoni bir-reqqa ta’ din id-
dejta. 

 
4. Il-MAHs għandhom jiddiskutu l-bilanċ bejn ir-riskju u l-benefiċċju tal-prodott, b’rigward 

speċjali għal: 
• il-meriti ta’ l-użu tas-saliċilat tas-sodju bħala medikazzjoni orali għall-għoti lill-massa fil-

bhejjem ta' l-ifrat u l-ħnieżer meta trattament individwali b’NSAIDs parenterali jista’ 
joffri terapija iktar preċiża; 

• l-użu għall-effetti analġeżiċi u antipiretiċi f’kundizzjonijiet prattiċi, filwaqt li għandhom 
iżommu f’moħħhom li l-użu f’annimali żgħar li jkunu qegħdin isofru minn stress tal-mard 
jista’ jwassal għal żieda fil-qawwa ta’ l-effetti mhux mixtieqa ta’ tossiċità mis-saliċilati.  

2.2 Dokumentazzjoni pprovduta 
 
Asprimax 850 mg/g 
 
Chevita Ges m.b.H. ippreżentat il-partijiet tad-dossier mitlubin kollha (Parti I u Parti IV) kif ukoll 
studju tal-kalkolu tad-doża, li ma kienx inkluż fil-Parti IV tad-dossier ta’ l-applikazzjoni. 
 
NA-Salicylaat, 100%, trab għal soluzzjoni orali u NA-Salicylaat, 80% WSP 
 
Dopharma ppreżentat il-partijiet tad-dossier mitlubin kollha (Parti I, Parti IV u PSURs). Dopharma 
ddeskriviet ukoll l-istorja tal-prodott mill-1987, is-sena ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni tiegħu fl-Olanda. 
 
Solacyl 100 %, trab għal soluzzjoni orali għall-għoġiela u l-ħnieżer 
 
Eurovet irreferiet għall-prodott oriġinatur minn Dopharma, Na-salicylaat 100%, REG NL 8913. 
Minħabba li huwa prodott ġeneriku ġiet ppreżentata biss parti I u mhux parti IV tad-dossier. L-ebda 
PSURs ma kienu ppreżentati peress li l-prodott s’issa għadu ma tpoġġiex fis-suq. 
 
Solacyl kien is-suġġett ta’ referenza skond l-Artikolu 33, wara l-preżentazzjoni ta’ Applikazzjoni 
Deċentralizzata. Is-CVMP ikkonkluda li Solacyl 100% trab għall-soluzzjoni orali kien essenzjalment 
simili għall-prodott ta’ referenza, Natrium salicylaat 100%. Konsegwentement, l-istess konklużjonijiet 
dwar l-effikaċja u s-sigurtà japplikaw għaż-żewġ prodotti. Kien irrakkomandat li Solacyl 100% trab 
għal soluzzjoni għall-għoġiela u l-ħnieżer għandu jsegwi r-riżultat tar-referenza tal-Komunità skond l-
Artikolu 35(2) għat-trabijiet orali li jiddewbu li fihom is-saliċilat. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar 
ir-referenza ta’ l-Artikolu 33 ġiet adottata fis-17 ta’ April 2008. 
 
 
3. Konklużjoni 
 
Wara li kkunsidra r-raġunijiet għar-referenza u t-tweġibiet ipprovduti mid-Detentur u l-Applikant ta’ l-
Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq, is-CVMP ikkonkluda li: 
 
• il-konċentrazzjonijiet terapewtiċi huma stabbiliti u miżmumin wara l-użu orali tas-saliċilat tas-

sodju fl-għoġiela u l-ħnieżer. Id-dożaġġ meħtieġ għall-għoġiela madankollu huwa 40 mg/kg piż 
tal-ġisem. 

 
• L-effikaċja tas-saliċilat tas-sodju bħala trattament ta’ appoġġ meta mogħti lill-għoġiela u l-ħnieżer 

intweriet f’infezzjonijiet respiratorji u l-utilità ta’ din it-taħlita kienet ċara għat-trattament ta’ 
infjammazzjoni f’kombinazzjoni ma’ terapija antibijotika fl-istess ħin. 
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• Il-bilanċ ta’ riskju/benefiċċju tal-prodott intwera li huwa pożittiv, madankollu f’annimali ta' età 
żgħira, is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għandu jiddikjara li l-prodott la għandu jintuża fi 
frieħ li jkunu għadhom kif twieldu jew f’għoġiela ta' età żgħar ħafna ta’ età inqas minn ġimagħtejn 
u lanqas fi driefeġ iżgħar minn 4 ġimgħat. 

 
L-indikazzjonijiet li ġejjin ġew iġġustifikati: 
 
Asprimax 850 mg/g 
 
4.2  Indikazzjonijiet għall-użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott 
 
Ħnieżer: biex jippromwovi l-irkuprar tar-respirazzjoni u jnaqqas is-sogħla f’infezzjonijiet tal-passaġġi 
respiratorji ma’ terapija fl-istess ħin bl-antibijotiċi. 
  
 
NA-Salicylaat, 100%, trab għal soluzzjoni orali 
 
4.2  Indikazzjonijiet għall-użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott 
 
Għoġiela: trattament ta’ appoġġ għal deni f’mard respiratorju akut, f’kombinazzjoni ma’ terapija (eż.: 
antinfettiva) adegwata jekk meħtieġa. 
 
Ħnieżer: Għat-trattament ta’ infjammazzjoni f’kombinazzjoni ma’ terapija antibijotika mogħtija fl-
istess ħin. 
 
 
NA-Salicylaat, 80% WSP 
 
4.2    Indikazzjonijiet għall-użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott 

 
Għoġiela: trattament ta’ appoġġ għal deni f’mard respiratorju akut, f’kombinazzjoni ma’ terapija (eż.: 
antinfettiva) adegwata jekk meħtieġa. 
 
Ħnieżer: Għat-trattament ta’ infjammazzjoni f’kombinazzjoni ma’ terapija antibijotika mogħtija fl-
istess ħin. 
 
SOLACYL 100 %, trab għal soluzzjoni orali għall-għoġiela u l-ħnieżer 
 
4.2  Indikazzjonijiet għall-użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott 
 
Għoġiela: trattament ta’ appoġġ għal deni f’mard respiratorju akut, f’kombinazzjoni ma’ terapija 
(ngħidu aħna anti-infettiva) addattata jekk meħtieġa. 
 
Ħnieżer: Għat-trattament ta’ infjammazzjoni f’kombinazzjoni ma’ terapija antibijotika mogħtija fl-
istess ħin. 
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ANNESS III 
 

EMENDI TAS-SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT 
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Emendi biex jiġu inklużi fis-sezzjonijiet relevanti ta' l-SPC: 
 
Asprimax 850 mg/g 
 
4.3  Kontraindikazzjonijiet 
 
Tużax fi driefeġ ta' età inqas minn 4 ġimgħat. 
 
 
NA-Salicylaat, 100%, trab għal soluzzjoni orali 
 
4.2  Indikazzjonijiet għall-użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott 
 
Għoġiela: trattament ta’ appoġġ għal deni f’mard respiratorju akut, f’kombinazzjoni ma’ terapija (eż.: 
antinfettiva) adegwata jekk meħtieġa. 
 
Ħnieżer: Għat-trattament ta’ infjammazzjoni f’kombinazzjoni ma’ terapija antibijotika mogħtija fl-
istess ħin. 
 
4.3  Kontraindikazzjonijiet 
 
Tużax is-saliċilati tas-sodju fi frieħ li jkunu għadhom kif twieldu jew f’għoġiela iżgħar minn 
ġimagħtejn. 
Tużax fi driefeġ ta' età inqas minn 4 ġimgħat. 
 
4.9  Doża rakkomandata u l-metodu ta' kif jingħata 
 
Fl-għoġiela, id-doża mogħtija għandha tiġi emendata sabiex taqra 40 mg/kg darba kuljum. 
 
 
NA-Salicylaat, 80% WSP  
 
4.2  Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott 
 
Għoġiela: trattament ta’ appoġġ għal deni f’mard respiratorju akut, f’kombinazzjoni ma’ terapija (eż.: 
antinfettiva) adegwata jekk meħtieġa. 
 
Ħnieżer: Għat-trattament ta’ infjammazzjoni f’kombinazzjoni ma’ terapija antibijotika mogħtija fl-
istess ħin. 
 
4.3  Kontra indikazzjonijiet 
 
Tużax is-saliċilati tas-sodju fi frieħ li jkunu għadhom kif twieldu jew f’għoġiela iżgħar minn 
ġimagħtejn. 
Tużax fi driefeġ ta' età inqas minn 4 ġimgħat. 
 
4.9  Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni 
 
Fl-għoġiela, id-doża mogħtija għandha tiġi emendata sabiex taqra 40 mg/kg darba kuljum. 
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SOLACYL 100 %, trab għal soluzzjoni orali għall-għoġiela u l-ħnieżer 
 
4.2  Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott 
 
Għoġiela: trattament ta’ appoġġ għal deni f’mard respiratorju akut, f’kombinazzjoni ma’ terapija (eż.: 
antinfettiva) adegwata jekk meħtieġa. 
 
Ħnieżer: Għat-trattament ta’ infjammazzjoni f’kombinazzjoni ma’ terapija antibijotika mogħtija fl-
istess ħin. 
 
4.3  Kontraindikazzjonijiet 
 
Tużax is-saliċilati tas-sodju fi frieħ li jkunu għadhom kif twieldu jew f’għoġiela iżgħar minn 
ġimagħtejn. 
Tużax fi driefeġ ta' età inqas minn 4 ġimgħat. 
 
4.9  Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni 
 
Fl-għoġiela, id-doża mogħtija għandha tiġi emendata sabiex taqra 40 mg/kg darba kuljum. 
 
 


