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Liikmesriik 
EU/EEA 

Taotlev liikmesriik Nimetus INN Ravimvorm Tugevus Loomaliik Manustamistee 

Austria Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g Pulver zum 
Eingeben über das 
Trinkwasser für Schweine 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Tšehhi Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g prášek pro podání 
v pitné vodě pro prasata 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Taani Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 mg 
pulver til anvendelse i 
drikkevand til svin 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Prantsusmaa Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g poudre pour eau de 
boisson porcs 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Saksamaa Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g Pulver zum 
Eingeben über das 
Trinkwasser für Schweine 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 
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Liikmesriik 
EU/EEA 

Taotlev liikmesriik Nimetus INN Ravimvorm Tugevus Loomaliik Manustamistee 

Iirimaa Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g powder for use in 
drinking water for pigs 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Itaalia Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g polvere per 
somministrazione in 
acqua da bere per suini 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Holland Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g poeder voor 
gebruik in drinkwater 
voor varkens. 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Portugal Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g pó para utilização 
na água de bebida em 
suínos 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 

Hispaania Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g polvo para uso en 
agua de bebida para 
porcino  

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 
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Liikmesriik 
EU/EEA 

Taotlev liikmesriik Nimetus INN Ravimvorm Tugevus Loomaliik Manustamistee 

Ühendkuningriik Novartis Animal Health 
Inc. 
Schwarzwaldallee 215 
CH-4058 Basel 
Šveits 

STRENZEN 500/125 
mg/g powder for use in 
drinking water for pigs 

Amoxicillin 
trihydrate 
and 
potassium 
clavulanate 

Pulber 
joogiveele 
lisamiseks 

500/125 
mg/g 

Sead Suukaudne: 
joogivees 
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Lisa II 

Teaduslikud järeldused ja müügiloa andmise alused 
STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks 
sigadele) 
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Veterinaarravimi STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees 
manustamiseks sigadele) teadusliku hindamise üldkokkuvõte 

1.  Sissejuhatus 

STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks sigadele) sisaldab toimeainetena 
amoksitsilliini ja klavulaanhapet. Amoksitsilliin on laiaspektriline bakteritsiidne poolsünteetiline 
aminopenitsilliin. Organismis looduslikult esinev aine klavulaanhape on beetalaktamaasi inhibiitor ja 
amoksitsilliini keemiline sünergist. Mõlema toimeaine kombinatsiooni sisaldavad veterinaarravimid on 
saanud Euroopa Liidus müügiloa kasutamiseks veistel, sigadel, koertel ja kassidel. Veterinaarravimi 
STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks sigadele) kavandatud näidustus on 
hingamisteede selliste infektsioonide ravi, mida on põhjustanud amoksitsilliini/klavulaanhappe 
kombinatsiooni suhtes tundlikud mikroorganismid, näiteks Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella spp., Streptococcus spp., ning seedetrakti infektsioonide ravi, mida on põhjustanud 
Clostridium spp., E. coli ja Salmonella spp. 

Müügiloa taotleja esitas veterinaarravimi STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks 
sigadele) müügiloa detsentraliseeritud menetluse taotluse muudetud direktiivi 2001/82/EÜ artikli 13 
lõike 1 kohaselt, viidates võrdlusravimile Amoksiklav 500/125 mg/g (pulber joogivees 
manustamiseks), mis on saanud müügiloa Tšehhi Vabariigis (müügiluba nr 96/069/98-C). 
Viiteliikmesriik on Tšehhi Vabariik ja 10 asjaomast liikmesriiki on Austria, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, 
Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriik. 

Detsentraliseeritud menetluse ajal leidsid Madalmaad ja Ühendkuningriik võimalikud rasked riskid, mis 
olid seotud amoksitsilliini ja klavulaanhappe pinnases lagunemise andmete puudumisega, mistõttu ei 
saanud hinnata veterinaarravimi keskkonnariski. Need küsimused jäid menetluses vastuseta, mistõttu 
need suunati direktiivi 2001/82/EÜ artikli 33 lõike 1 alusel arutamiseks veterinaarravimite vastastikuse 
tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühmale. Menetluses osalevad liikmesriigid 
ei jõudnud veterinaarravimi osas üksmeelele, mistõttu suunati küsimus 11. juulil 2012 arutamiseks 
veterinaarravimite komiteele. 

Käesolev direktiivi 2001/82/EÜ artikli 33 lõike 4 kohane esildis algatati seetõttu, et müügiloa taotleja ei 
olnud piisaval määral tõendanud veterinaarravimi STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees 
manustamiseks sigadele) keskkonnaohutust oluliste andmete puudumise tõttu, ilma milleta ei saa 
otsustada, kas veterinaarravim on keskkonnale ohutu. 

2.  Esitatud andmete hindamine 

Esildises tõstatatud küsimustele vastamiseks esitas müügiloa taotleja veterinaarravimi STRENZEN 
500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks sigadele) keskkonnariski hindamise andmed, 
toimeainete pinnases lagunemise ja pinnases toimuva sorptsiooni täiendavad andmed. Müügiloa 
taotleja ei esitanud kavandatavaid riskivähendusmeetmeid, sest ei tuvastanud ühtki keskkonnariski. 
Nende andmete alusel tegi veterinaarravimite komitee Tšehhi Vabariigi tõstatatud küsimuste kohta 
allpool esitatud järeldused. 

2.1.  Veterinaarravimi keskkonnariski hindamine 

Veterinaarravimite komitee arutas, kas keskkonnariski saab hinnata olemasolevate andmete alusel või 
on vaja täiendavaid andmeid. 
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Veterinaarravim, mis sisaldab toimeainetena amoksitsilliini ja klavulaanhapet (kaaliumisoolana) suhtes 
4 : 1, on näidustatud mikroorganismide põhjustatud infektsioonide, sealhulgas hingamisteede haiguste 
raviks intensiivpõllumajanduses kasvatatavatel sigadel. Veterinaarravimi annus sihtliigil on 
amoksitsilliini 20 mg/kg kehamassi kohta ja klavulaanhapet 5 mg/kg kehamassi kohta 5 järjestikusel 
päeval. Veterinaarravim satub pinnasesse lägaga väetamisel. 

Fikseeritud kombinatsioonravimite suunise (EMEA/CVMP/83804/2005) järgi tuleb keskkonnariskide 
hindamisel uurida kombinatsioonravimi toimet. 

Pinnas 

Arvutati amoksitsilliini ja klavulaanhappe prognoositavad kontsentratsioonid keskkonnas (PEC) 
pinnases I faasis. Kõik amoksitsilliini PECpinnas-väärtused ületasid künnise 100 μg/kg. Halvimaks 
stsenaariumiks peeti piimapõrsaste ravi. Edasises hindamises kasutati suuruse PECpinnas väärtust 
869 μg/kg. Klavulaanhappe PECpinnas-väärtused ületasid künnise 100 μg/kg manustamisel 
piimapõrsastele ja nuumsigadele. Halvimaks stsenaariumiks peeti samuti piimapõrsaste ravi. Edasises 
hindamises kasutati suuruse PECpinnas väärtust 217 μg/kg. Kombinatsiooni PECpinnas oli 1086 μg/kg. 
Vaja oli hindamist II faasis. 

Esitatud uuring amoksitsilliini pinnases lagunemise kohta on vastuvõetav, kuigi kasutati märgistamata 
materjali ja ekstraktsioonitegurid olid OECD suunises 307 soovitatutest väiksemad. Amoksitsilliini 
metaboliidid ei ole seotud suurema riskiga kui lähteühend amoksitsilliin, mistõttu käsitleb esitatud 
keskkonnariski hinnang halvimat stsenaariumi ja on seetõttu vastuvõetav, kuigi ei arvesta toimeaine 
transformeerumisel tekkivaid ühendeid. 

Maismaaorganismidele avalduva toime uuringud 

Maismaataimede ja vihmausside kohta arvutatud riskikordajad olid alla künnise 1, mistõttu võib 
veterinaarravimit pidada maismaaorganismidele ohutuks. 

Vesi 

Suuruse PECpinnas väärtuste alusel arvutati suuruste PECpõhjavesi ja PECpinnavesi väärtused. 

Mõlema toimeaine PECpõhjavesi-väärtused ületasid künnise 0,1 μg/l (amoksitsilliini PECpõhjavesi oli 
95,40 μg/l ja klavulaanhappe PECpõhjavesi 3,27 μg/l). Kombinatsiooni PECpõhjavesi oli 98,67 μg/l. 

Seetõttu kasutas müügiloa taotleja põhjavee PEC-väärtuste arvutamiseks keerukamaid mudeleid 
(FOCUS), mida kirjeldab veterinaarravimite komitee suunis veterinaarravimite keskkonnamõju 
hindamise kohta (EMEA/CVMP/ERA/418282/2005-Rev.1). 

Põhjavee PEC-väärtuste arvutamise keerukamad mudelid, milles kasutati halvima stsenaariumina KOC 
väikseimat väärtust (40,4 ml/g), kinnitasid, et prognoositavad kontsentratsioonid keskkonnas on kõigi 
stsenaariumite korral alla künnise 0,1 μg/l, mistõttu ei ole veterinaarravim põhjaveele ohtlik. 

Veekeskkond 

Arvutuste kohaselt oli amoksitsilliini PECpinnavesi 31,80 μg/l ja klavulaanhappe PECpinnavesi 1,09 μg/l. 
Kombinatsiooni PECpinnavesi oli 32,89 μg/l. Seda väärtust kasutati veeorganismidele avalduva riski 
kordajate arvutamiseks. Vesikirbuliste ja kalade korral olid riskikordajad alla künnise 1, vetikatel 
ületasid riskikordajad künnise. Sel põhjusel oli vetikate korral vaja täiendavat hindamist, mistõttu 
kasutas müügiloa taotleja pinnavee PEC-väärtuste arvutamiseks keerukamaid mudeleid (FOCUS). 

FOCUS-mudeli abil täpsustatud ning amoksitsilliini ja klavulaanhappe (kombinatsiooni) pinnavee 
prognoositavate kontsentratsioonide summa suhtes korrigeeritud PECpinnavesi oli arvutuste kohaselt 
0,036 μg/l. Seda täpsustatud PECpinnavesi-väärtust kasutati riskikordajate ümberarvutamiseks vetikatel. 
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Täpsustatud riskikordaja 0,7 on alla künnise 1, mistõttu ei ole veterinaarravim veekeskkonnale ega 
pinnaveele ohtlik. 

Kontrollitud keskkonnariski hindamise alusel ja eelretsenseeritud teaduskirjandusest pärit lisateavet 
arvestades ei tuvastatud suurt keskkonnariski. Olemasolevat riski saab edukalt hallata praegu 
kavandatavas veterinaarravimi omaduste kokkuvõttes olevate kasutustingimuste kaudu. 

Keskkonnariski hindamine näitas, et veterinaarravim ei tekita vastuvõetamatut keskkonnariski, kui 
seda kasutatakse ravimi omaduste kokkuvõtte kohaselt. 

Kõiki kirjalikult ja suulistel selgitustel esitatud andmeid arvestades järeldas veterinaarravimite komitee, 
et müügiloa taotleja esitatud keskkonnariski hindamise andmekogum on piisav ning veterinaarravimi 
üldine kasulikkuse ja riski suhe on positiivne. 

Seepärast soovitas veterinaarravimite komitee anda veterinaarravimi STRENZEN 500/125 mg/g 
(pulber joogivees manustamiseks sigadele) ja sarnaste nimetuste müügiloa, millele vastav ravimi 
omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on esitatud veterinaarravimite komitee 
arvamuse III lisas. 

3.  Kasulikkuse ja riski suhte hindamine 

Sissejuhatus 

STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks sigadele) ja sarnased nimetused sisaldab 
toimeainetena amoksitsilliini ja klavulaanhapet (kaaliumisoolana) suhtes 4 : 1. Amoksitsilliin on 
laiaspektriline bakteritsiidne poolsünteetiline aminopenitsilliin. Organismis looduslikult esinev aine 
klavulaanhape on beetalaktamaasi inhibiitor ja amoksitsilliini keemiline sünergist. Mõlema toimeaine 
kombinatsiooni sisaldavad veterinaarravimid on saanud Euroopa Liidus müügiloa kasutamiseks veistel, 
sigadel, koertel ja kassidel. 

Detsentraliseeritud menetluse kaudu esitatud müügiloa taotlus on muudetud direktiivi 2001/82/EÜ 
artikli 13 lõike 1 kohane geneerilise ravimi taotlus, mille võrdlusravim on Amoksiklav 500/125 mg/g 
(pulber joogivees manustamiseks), mis on registreeritud Tšehhi Vabariigis (nr 96/069/98-C). 

Otsene terapeutiline kasulikkus 

Veterinaarravimi STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks sigadele) kasulikkus on, 
et selle abil saab intensiivpõllumajanduses kasvatatavate sigadel ravida mikroorganismide põhjustatud 
infektsioone, sealhulgas hingamisteede haigusi. 

Kaudne või täiendav kasulikkus 

Ei ole. 

Riskihindamine 

Käesolevas esildismenetluses ei käsitletud kvaliteedi, sihtliigi ohutuse, kasutajaohutuse, ravimijääkide, 
resistentsuse ega efektiivsuse küsimusi. 

Keskkonnarisk 

Veterinaarravimi dokumentatsioonis olevate kõigi tõendavate andmete ja avaldatud teaduskirjandusest 
pärit andmete põhjal ei halvenda veterinaarravimi toimeainete metaboliitide andmete puudumine 
veterinaarravimi positiivset kauslikkuse ja riski suhet. Avaldatud teaduskirjandusest pärit metaboliitide 
andmed näitavad, et keskkonnariskid puuduvad (lähtudes keskkonnariski hindamise praegusest 
metoodikast). 
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Kokkuvõttes saab järeldada, et veterinaarravim ei tekita keskkonnariski, kui seda kasutatakse ravimi 
omaduste kokkuvõttes esitatud soovituste kohaselt. 

Riskijuhtimise või riskivähendamise meetmed 

Ravimiteabe hoiatused on asjakohased. Käesoleva esildismenetluse tulemusena leiti, et täiendavaid 
riskijuhtimise või riskivähendamise meetmeid ei ole vaja. 

Kasulikkuse ja riski suhte hindamine 

Müügiloa taotluse iseloomu (geneeriline taotlus) arvestades võib müügiloa taotleja esitatud 
keskkonnariski hindamise andmekogumit pidada üldkokkuvõttes piisavaks. Sellest järeldub, et 
veterinaarravimi STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks sigadele) kasulikkuse ja 
riski suhet võib pidada positiivseks. 

Müügiloa andmise alused 
STRENZEN 500/125 mg/g (pulber joogivees manustamiseks 
sigadele) 

Kõigi esitatud andmete põhjal järeldas veterinaarravimite komitee, et 

• müügiloa taotleja esitatud uuringud amoksitsilliini ja klavulaanhappe pinnases lagunemise kohta 
ning amoksitsilliini adsorptsiooni/desorptsiooni kohta pinnases on vastuvõetavad; 

• avaldatud teaduskirjandusest pärit andmete järgi ei tekita amoksitsilliini metaboliidid keskkonnale 
suuremat riski kui lähteühend amoksitsilliin, mistõttu amoksitsilliini kasutamine keskkonnamõju 
hindamisel on põhjendatud; 

• keskkonnariski saab hinnata ja veterinaarravim ei tekita vastuvõetamatut keskkonnariski. 

Seetõttu soovitas veterinaarravimite komitee anda müügiluba I lisas loetletud veterinaarravimitele, 
mille jaoks lepiti koordineerimisrühma menetluses kokku ravimi omaduste kokkuvõtte, märgistuse ja 
pakendi infolehe lõplikud versioonid, mis on esitatud III lisas. 
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III lisa 

Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi 
infoleht 

Kehtiv ravimi omaduste kokkuvõte, kehtiv pakendi märgistus ja kehtiv infoleht on 
koordinatsioonirühma menetluses saavutatud lõppversioonid. 
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