
ПРИЛОЖЕНИЕ I  

СПИСЪК НА НАИМЕНОВАНИЯТА, ФАРМАЦЕВТИЧНАТА 
ФОРМА, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ В 
ДОЗОВА ЕДИНИЦА ОТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ 
ПРОДУКТИ, ВИДОВЕТЕ ЖИВОТНИ, НАЧИНИТЕ НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА 
В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 
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Страна 
членка/EEA 

Притежател на 
лиценза за употреба  

Свободно избрано 
име  

INN Фармацевтична 
форма 

Концентрация Видове 
животни 

Начин на 
прилагане 

Австрия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
Pulver zum Eingeben 
über das Trinkwasser 
für Schweine und 
Hühner 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Република 
Чехия 

Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
prášek pro podání v 
pitné vodě pro prasata 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Естония Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
suukaudse lahuse 
pulber sigadele ja 
kanadele 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Финландия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
jauhe juomaveteen 
sekoitettavaksi sioille 
ja kanoille 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Франция Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 433 mg/g 
poudre pour 
administration dans 
l'eau de boisson des 
porcs et des poulets 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Германия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
Pulver zum Eingeben 
über das Trinkwasser 
für Schweine und 
Hühner 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Гърция Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g υπό 
μορφή σκόνης για 
χρήση σε πόσιμο νερό 
για χοίρους και 
κοτόπουλα 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 
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Страна 
членка/EEA 

Притежател на 
лиценза за употреба  

Свободно избрано 
име  

INN Фармацевтична 
форма 

Концентрация Видове 
животни 

Начин на 
прилагане 

Италия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
polvere da 
somministrare 
nell’acqua da bere per 
suini e polli 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Италия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Acquadox 500 mg/g 
polvere da 
somministrare 
nell’acqua da bere per 
suini e polli 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Латвия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
pulveris lietošanai ar 
dzeramo ūdeni cūkām 
un vistām 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Холандия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
poeder voor toediening 
via het drinkwater voor 
varkens en kippen 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Словакия Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
prášok na použitie v 
pitnej vode pre ošípané 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Испания Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
polvo para 
administración en agua 
de bebida para porcino 
y pollos 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 

Обединено 
кралство 

Eurovet Animal Health BV 
Handelsweg 25 
5531 AE Bladel 
Холандия 

Soludox 500 mg/g 
powder for use in 
drinking water for pigs 
and chickens 

doxycycline 
hyclate 

Прах за употреба в 
питейна вода 

500 mg/g Прасета 
и пилета  

Перорално: В 
питейната 
вода 
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Приложение II 

Научни заключения и основания за промяна на условията 
в лицензите за употреба 
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Общо резюме на научната оценка за Soludox 500 mg/g 
прах за употреба в питейна вода за свине и пилета и 
свързани с него имена (вж. Приложение I) 

1.  Въведение 

Soludox 500 mg/g прах за употреба в питейна вода за свине и пилета и свързани с него имена 
(вж. Приложение I) съдържа активната субстанция доксициклинов хиклат (doxycycline hyclate). 
Продуктът е показан при пилета за намаляване на смъртността, заболеваемостта и клиничните 
признаци и за намаляване на лезиите, дължащи се на пастьорелоза, причинена от Pasteurella 
multocida или за намаляване на заболеваемостта и лезиите при дихателни инфекции, причинени 
от Ornithobacterium rhinotracheale. Одобрените дози са две: 10 mg/kg телесно тегло за 4 
последователни дни, при което карентният период е 3 дни, и 20 mg/kg телесно тегло за 4 
последователни дни, при което карентният период е 12 дни. 

Притежателят на лиценза за употреба (ПЛУ) Eurovet Animal Health BV подава заявление за 
изменение от вид II за намаляване на карентния период за пилешко месо и карантии при доза 
20 mg/kg телесно тегло за 4 последователни дни. Изменението от вид II е разгледано по 
процедура за поделяне на работата (UK/V/xxxx/WS/006) от Координационната 
ветеринарномедицинска група за взаимно признаване и децентрализирани процедури (CMD(v)) 
съгласно член 20 от Регламент (EО) № 1234/2008 на Комисията относно Soludox 500 mg/g прах за 
употреба в питейна вода за свине и пилета (NL/V/0141/001/DC) и Soludox 500 mg/g прах за 
употреба в питейна вода за свине и пилета (UK/V/0349/001/DC). Заявлението е подадено в 
Обединеното кралство като референтна държава членка и до Австрия, Чешката република, 
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Нидерландия, Словакия и 
Испания като засегнати държави членки. Процедурата за поделяне на работата започва на 6 
януари 2012 г. 

В хода на процедурата за поделяне на работата в Нидерландия е установен потенциален 
сериозен риск за човешкото здраве във връзка с подходящия карентен период за пилешко месо и 
карантии при доза 20 mg/kg телесно тегло за 4 последователни дни. 

Проблемът остава неразрешен, поради което на 20 август 2012 г. започва процедура на CMD(v) 
съгласно член 13, параграф 2) от Регламент (EО) № 1234/2008 на Комисията. Тъй като 
референтната и засегнатите държави членки не успяват да постигнат споразумение във връзка с 
изменението, на 30 октомври 2012 г. Обединеното кралство започва процедура по сезиране 
съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (EО) № 1234/2008 на Комисията. 

2.  Оценка на представените данни 

За да се разгледат съображенията, повдигнати от Нидерландия, от ПЛУ е поискано да предостави 
всички налични данни за остатъчните количества от употребата на продукта при пилета в доза 
20 mg/kg телесно тегло, заедно с коментар на данните от специалист и доводи за карентен 
период на пилешкото месо. Трябва да се вземат предвид текущите насоки на Комитета по 
лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) за установяване на карентни периоди. 

Проучвания за изчерпване на остатъчните количества 

ПЛУ представя данни от три проучвания за изчерпване на остатъчните количества. 

Предоставени са данни за изчерпване на остатъчните количества от проучване, проведено през 
1993 г. Използван е точният брой животни и всички други данни от проучването отговарят на 
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текущите изисквания. Въз основа на резултатите от проучването и с използване на приетия от 
CVMP алтернативен подход е доказан 5-дневният карентен период за пилешко месо. Основният 
недостатък на проучването е използването на микробиологичен анализ. Когато се използват 
микробиологични методи за анализ, получените данни могат да се използват в подкрепа на 
предложение, в зависимост от това, доколко утвърден е методът. Освен това тези по-стари 
проучвания не се взимат под внимание, ако са налични данни, извлечени чрез по-актуални и по-
точни аналитични методи, основани на хроматография и масспректроскопия. Освен това 
тестваният продукт и Soludox 500 mg/g прах за употреба в питейна вода за свине и пилета са с 
различен състав. 

Предоставени са данни за изчерпване на остатъчните количества от проучване, проведено през 
1999 г. Използван е точният брой животни и всички други данни от проучването отговарят на 
текущите изисквания. На животните е дадена точната доза и продуктът е въведен по подходящ 
начин. Въз основа на резултатите и с използване на приетия от CVMP статистически подход е 
доказан 12-дневният карентен период за пилешко месо. 

Предоставени са данни за изчерпване на остатъчните количества от проучване, проведено през 
2011 г. Проучването е проведено и докладвано по задоволителен начин. На животните е дадена 
точната доза, продуктът е въведен по подходящ начин и е използван достатъчен брой животни. 
Остатъчните нива на доксициклин в мускулите са под максимално допустимите нива на остатъчни 
вещества (MRL) от 5-ия ден нататък. Остатъчните нива в другите тъкани са под съответните им 
MRL от 4-ия ден нататък. Въз основа на резултатите от това проучване, което е оценено при 
заявяването на изменение и счетено за проведено по задоволителен начин, е доказан 6-дневен 
карентен период за пилешко месо с използване на приетия от CVMP алтернативен подход. 

Определяне на карентен период за пилета при доза 20 mg/kg телесно тегло за 4 
последователни дни 

Добре проведеното проучване за изчерпване на остатъчните количества чрез използване на 
максимална доза от фактическия продукт за максималната продължителност на лечение се счита 
за най-правилния начин за събиране на данни за определяне на подходящ карентен период за 
продукта. В конкретния случай са налични две проучвания на остатъчните количества – от 
1999 г. и от 2011 г., които използват препоръчителната доза от фактическата формула. CVMP 
обмисля дали разликите в провеждането на горепосочените две проучвания за изчерпване на 
остатъчните количества могат да се използват, за да се обясни несъответствието, наблюдавано в 
получените карентни периоди. Единствените значителни разлики при провеждането на двете 
проучвания са възрастта и теглото на използваните птици. Не е счетено обаче, че това може да се 
използва в подкрепа на незачитането на резултатите от проучването от 1999 г. от страна на ПЛУ, 
тъй като с този продукт ще бъдат лекувани птици с различно тегло и от различни породи. По-
специално, няма причина да не се зачете това проучване, като се има предвид, че в Европейския 
съюз пилетата, използвани за производство на храни, се различават значително по порода, 
размер и възраст. Всъщност използването на диапазон от пилета с различна възраст и с различно 
тегло би позволило едновременно включване на по-бързо и по-бавно растящи породи бройлери в 
определянето на карентния период за месото. 

ПЛУ твърди, че резултатите от проучването от 2011 г. отговарят на всички други проучвания на 
сходни и биоеквивалентни продукти, проведени в Европа през последните години. В резултат ПЛУ 
предлага 6-дневен карентен период за месото от пилета, приемали Soludox 500 mg/g прах за 
употреба в питейна вода за свине и пилета в доза 20 mg/kg за 4 последователни дни. В 
доказателство се привежда довод относно уеднаквяването на карентния период на обсъждания 
продукт с този на други сходни продукти на основание, че може да се допусне 
биоеквивалентност, тъй като продуктът е перорален разтвор и активната субстанция се разтваря 
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напълно във вода. Поради правното основание на разглежданото заявление за изменение обаче 
ПЛУ осигурява собствени данни за изчерпване на остатъчните количества в подкрепа на 
карентния период и трябва да се вземат предвид единствено тези данни. 

След разглеждане на всички предоставени данни CVMP счита, че за да се установи карентен 
период за пилешко месо и карантии в доза 20 mg/kg телесно тегло за 4 последователни дни, 
трябва да се вземат предвид единствено двете последни проучвания за изчерпване на 
остатъчните количества (от 1999 и 2011 г.). 

По тази причина за определяне на общ карентен период са взети предвид два варианта: 

Вариант (1) – независима оценка на всяко проучване и избор на по-дългия карентен период за 
общ карентен период на продукта, тъй като това би представлявало най-лошия сценарий. Тъй 
като в проучването от 2011 г. не може да се използва статистическият метод, 6-дневният 
карентен период трябва да се изчисли с използване на алтернативния подход. Данните от 
проучването от 1999 г. могат да се анализират с използване на статистическия подход, който 
дава карентен период 12 дни. Следователно чрез този подход се стига до общ карентен период 
12 дни. 

Вариант (2) – комбиниране на данните от двете проучвания, като двата експеримента могат да 
дадат по-добра оценка за „действителния“ карентен период, при условие че проучванията са с 
приемливо качество. 

Комбинираните данни за мускулите с използване на действителните стойности, включително тези 
под границата на количествено определяне, дават статистически извлечен карентен период за 
месото 9 дни (F-критерий: <0,025; Cochran: >0,05; Bartlett: >0,05; Shapiro: 0,10). Не е възможно 
да се изчисли карентен период за месото с използване на алтернативен подход, тъй като една 
проба съдържа остатъчни количества на стойността на MRL в последната времева точка (8 ден). 

Комитетът счита, че вторият подход е по-подходящ в случая. 

3.  Оценка на съотношението полза-риск 

CVMP счита, че ПЛУ не е предоставил надеждни доказателства за незачитане на резултатите от 
проучването за изчерпване на остатъчните количества от 1999 г. Единствените значителни 
разлики при провеждането на проучванията от 1999 и 2011 г. са възрастта и теглото на 
използваните птици. Не е счетено, че това може да се използва в подкрепа на незачитането на 
резултатите от проучването от 1999 г. от страна на ПЛУ, тъй като с този продукт ще бъдат 
лекувани птици от различни породи, с различно тегло и възраст. Всъщност използването на 
диапазон от пилета на различна възраст и с различно тегло би позволило едновременно 
включване на по-бързо и по-бавно растящи породи бройлери в определянето на карентния 
период за месото. По тази причина е направено заключението, че данните от всички налични 
проучвания следва да се считат за приложими и като такива трябва да се вземат предвид. В 
резултат предложеният от ПЛУ карентен период от 6 дни е счетен за недостатъчен, за да се 
гарантира безопасността на потребителите. Вместо това се препоръчва 9-дневен карентен период 
за пилешко месо и карантии след доза 20 mg/kg телесно тегло за 4 последователни дни. Този 
карентен период отчита всички налични данни и е определен с използване на статистическия 
подход. Счита се, че преразгледаният карентен период от 9 дни е подходящ, за да се гарантира 
безопасността на потребителя. 
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4.  Процедура по преразглеждане 

След становището на CVMP от 7 март 2013 г., което препоръчва 9-дневен карентен период за 
пилешко месо и карантии след доза 20 mg/kg телесно тегло за 4 последователни дни, на 22 март 
2013 г. Eurovet Animal Health BV уведомява Агенцията за намерението си да поиска 
преразглеждане на становището на CVMP. Подробните основания за преразглеждане са 
представени на 26 април 2013 г. 

Основанията за преразглеждане на ПЛУ се фокусират върху факта, че като прах за перорално 
приложение чрез питейна вода Soludox може да бъде счетен за биоеквивалентен на всички други 
съдържащи доксициклин продукти за употреба в питейна вода и следователно по-кратките 
карентни периоди, одобрени за тези продукти, са подходящи и за Soludox. ПЛУ твърди, че макар 
Soludox да съдържа винена киселина като стабилизатор, а всички други доксициклинови прахове 
съдържат лимонена киселина, разтворимостта на всички продукти е еднаква и следователно 
количеството активна субстанция в тъканите на пилето би било еднакво. По мнение на ПЛУ pH на 
разтворите на лекарството в питейна вода зависи основно от качеството на използваната вода, а 
формулата на праха, т.е. коя киселина е използвана като стабилизатор, има само ограничен 
ефект. 

Относно представените проучвания за изчерпване на остатъчните количества ПЛУ не може да 
обясни защо проучванията водят до различни карентни периоди. Твърди се, че една възможност, 
която би обяснила отчасти тази разлика, е фактът, че в проучването от 1999 г. не се почистват 
отпадъците, което води до повторна циркулация на доксициклин поради естественото поведение 
на пилетата да кълват. Крайният резултат от това проучване е карентен период 12 дни, докато 
проучването от 2011 г. и всички други проучвания на продукти, които ПЛУ счита за 
биоеквивалентни, дават по-кратък карентен период. Поради това ПЛУ стига до заключението, че 
проучването от 1999 г. не следва да се зачита и за установяване на карентен период следва да се 
вземат предвид единствено резултатите от проучването от 2011 г., тъй като те също отговарят на 
заключенията, достигнати във връзка с другите предлагани на пазара продукти. 

Заключения на CVMP след преразглеждането 

CVMP оценява подробните основания за преразглеждане, представени от Eurovet Animal Health 
BV, свързани с ефектите на формулата и твърденията за биоеквивалентност, както и наличните 
проучвания за изчерпване на остатъчните количества. 

CVMP се съгласява, че вероятно няма значителна разлика между разтворимостта на предлаганите 
на пазара продукти, независимо дали те съдържат винена киселина или лимонена киселина. 
Въпреки това привидното сходство на разтворимостта в питейна вода не следва да се тълкува 
като довод за окончателно изключване  на ефекта на формулата, дължащ се на наличието на 
винена киселина. Поради наличието на винена киселина в тази формула, резултатите от двете 
проучвания за остатъчни количества са счетени за подлежащи на оценка, важни и необходими за 
установяване на карентен период. 

Що се отнася до сравнението с други съдържащи доксициклин прахове за употреба в питейна 
вода, не е възможно кинетиката на доксициклин при прахове за употреба в питейна вода, 
съдържащи доксициклин и лимонена киселина, да се отнесе към Soludox. В този случай, когато се 
прави сравнение между продукт, съдържащ винена киселина, и друг, съдържащ лимонена 
киселина, и ефектът на формулата не може да се изключи поради непознатото влияние на 
винената киселина в червата, би следвало биоеквивалентността да се установи чрез in vivo 
проучвания. 

7 
 



Тъй като представените доводи във връзка с липсата на ефект на формулата и биоеквивалентност 
не са счетени за безспорни, карентният период трябва да се основава на оценка на проучванията 
за изчерпване на остатъчните количества. 

CVMP счита, че двете проучвания за изчерпване на остатъчните количества, едното от 1999 г. и 
другото от 2011 г., предоставят достатъчно данни, от които да се извлече карентен период. ПЛУ 
не може да предостави надеждни научни доказателства за незачитане на резултатите от 
проучването от 1999 г. и взимане предвид единствено на по-скорошното проучване. 

След разглеждане на документацията, предоставена от ПЛУ, CVMP стига до заключението, че 
няма достатъчно научни основания да се преразгледат заключенията от 7 март 2013 г., които 
препоръчват карентен период 9 дни за пилета, приемащи доза 20 mg/kg телесно тегло за 4 
последователни дни. 
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Основания за промяна на условията в лицензите за 
употреба 

Като има предвид, че 

• CVMP разгледа всички налични данни, предоставени от ПЛУ в подкрепа на карентния период 
за пилешко месо и карантии при доза 20 mg/kg телесно тегло за 4 последователни дни; 

• въз основа на наличните данни за изчерпване на остатъчните количества CVMP счита, че 
трябва да се установи 9-дневен карентен период за пилешко месо и карантии при доза 
20 mg/kg телесно тегло за 4 последователни дни; 

CVMP препоръчва одобряване на изменение в условията на лицензите за употреба на Soludox 
500 mg/g прах за употреба в питейна вода за свине и пилета (NL/V/0141/001/DC) и Soludox 
500 mg/g прах за употреба в питейна вода за свине и пилета (UK/V/0349/001/DC) съгласно 
препоръчаните промени в съответните точки на информацията за продукта, както е посочено в 
Приложение III. 

9 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ  

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ЕТИКЕТ, 
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА 
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КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА: 
 
4.11 Карентни срокове 
…………. 

Пилета:  
…………. 
- Месо и вътрешни органи: 9 дни, след прилагане в доза от 20 мг/кг телесно тегло в продължение 
на 4 дни. 
…………. 
  
 

ЕТИКЕТ: 

8. КАРЕНТЕН СРОК 
 
…………. 

Пилета:  
…………. 
- Месо и вътрешни органи: 9 дни, след прилагане в доза от 20 мг/кг телесно тегло в продължение 
на 4 дни. 
…………. 
 

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА: 

10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
…………. 

Пилета:  
…………. 
- Месо и вътрешни органи: 9 дни, след прилагане в доза от 20 мг/кг телесно тегло в продължение 
на 4 дни. 
…………. 
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