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Παράρτημα I 

Κατάσταση με τις ονομασίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή, τις 
περιεκτικότητες των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, 

τα ζωικά είδη, την οδό χορήγησης και τους κατόχους άδειας 

κυκλοφορίας στα κράτη μέλη 
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Κράτος μέλος 

ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχοι Άδειας 

Κυκλοφορίας 

Ονομασία Κοινόχρηστ

η διεθνής 

ονομασία 

(INN) 

Περιεκτικότ

ητα 

Φαρμακοτεχν

ική μορφή 

Ζωικό 

είδος 

Οδός 

χορήγησης 

Αυστρία Zoetis Österreich GmbH 

Floridsdorfer Hauptstraße 1 
A- 1210 Wien 
Österreich 

Valbazen 100 mg/ml-

Suspension zum 

Eingeben für Rinder 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Αυστρία AniMedica GmbH 

Im Südfeld 9 

48308 Senden-Bösensell 

Germany 

Albendazol-aniMedica 

100 mg/ml Suspension 

zum Eingeben für 

Rinder 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Αυστρία Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 
IDA Industrial Estate 

Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 
Ireland 

Albex Gold 200 mg/ml 

Oral Suspension for 

Cattle 

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 
εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 
χρήση 

Βέλγιο Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Straβe 4 
27472 Cuxhaven 

Germany 

Valbazen 10 % Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 
εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 
χρήση 

Βέλγιο Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 

IDA Industrial Estate 
Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 

Ireland 

Albex 200 mg/ml oral 

suspension for cattle  

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 
εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 
χρήση 

Βουλγαρία Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 
The Netherlands 

Gardal 10% Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα  

Από στόματος 

χρήση 
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Κράτος μέλος 

ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχοι Άδειας 

Κυκλοφορίας 

Ονομασία Κοινόχρηστ

η διεθνής 

ονομασία 

(INN) 

Περιεκτικότ

ητα 

Φαρμακοτεχν

ική μορφή 

Ζωικό 

είδος 

Οδός 

χορήγησης 

Βουλγαρία Asklep-Pharma Ltd.,  

Lyulin 7, bl. 711A, shop 3,  

Bulgaria 

Albex BG 100 mg/ml 

oral suspension for 

cattle and sheep 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα  

Από στόματος 

χρήση 

Κροατία Mount Trade d.o.o., 

Industrijska cesta 13, 43280 

Garešnica 

Croatia 

Albix 100 mg/ml, oralna 

suspenzija za goveda i 

ovce 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα 

Από στόματος 

χρήση 

Γαλλία Zoetis France 
10 Rue Raymond David 
92240 Malakoff 

France 

Valbazen dix Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Γαλλία Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 

IDA Industrial Estate 
Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 
Ireland 

Albex Gold 200 mg/ml 

suspension buvable 

pour bovins 

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Γερμανία Lilly Deutschland GmbH 

Abteilung Elanco Animal 
Health 

Werner-Reimers-Straße 2-4 
61352 Bad Homburg 

Germany 

Valbazen 10% Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Γερμανία Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 

IDA Industrial Estate 
Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 

Ireland 

Albex Gold 200 mg/ml 

Oral Suspension for 

Cattle 

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 
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Κράτος μέλος 

ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχοι Άδειας 

Κυκλοφορίας 

Ονομασία Κοινόχρηστ

η διεθνής 

ονομασία 

(INN) 

Περιεκτικότ

ητα 

Φαρμακοτεχν

ική μορφή 

Ζωικό 

είδος 

Οδός 

χορήγησης 

Ελλάδα Provet S.A. 

77, Posidonos Avenue 

174 55 Alimos, Attiki 

Greece 

Albendazole/Provet, 

πόσιμο εναιώρημα 10% 

w/v  

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Μόσχοι, 

Πρόβατα, 

Αίγες 

Από στόματος 

χρήση 

Ελλάδα Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 
IDA Industrial Estate 

Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 
Ireland 

Albex Πόσιμο 

εναιώρημα 10% w/v/ 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα, 

αίγες 

Από στόματος 

χρήση 

Ιρλανδία Zoetis Belgium S.A. 

2nd Floor, Building 10, 

Cherrywood Business Park, 

Loughlinstown, Co Dublin, 

Ireland 

Valbazen 100 mg/ml 

Total Spectrum Wormer 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα 

Από στόματος 

χρήση 

Ιρλανδία Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 

IDA Industrial Estate 
Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 

Ireland 

Albex Gold 200 mg/ml 

oral suspension for 

cattle  

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή  Από στόματος 

χρήση 

Ιταλία Zoetis Italia S.r.l. 
Via Andrea Doria 41M 

00192 Roma 

Italy 

Valbazen 100 mg/ml 

sospensione per uso 

orale per bovini ed ovini 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα 

Από στόματος 

χρήση 
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Κράτος μέλος 

ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχοι Άδειας 

Κυκλοφορίας 

Ονομασία Κοινόχρηστ

η διεθνής 

ονομασία 

(INN) 

Περιεκτικότ

ητα 

Φαρμακοτεχν

ική μορφή 

Ζωικό 

είδος 

Οδός 

χορήγησης 

Ιταλία Fatro S.p.A. 

Via Emilia, 285 

40064 Ozzano dell'Emilia 

(Bologna) 

Italy 

Sverminator 10, 100 

mg/ml, sospensione 

orale per bovini ed ovini 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα 

Από στόματος 

χρήση 

Ιταλία Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 
IDA Industrial Estate 

Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 
Ireland 

Albex Gold 200 mg/ml 

sospensione orale per 

bovini 

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Λουξεμβούργο Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Straβe 4 

27472 Cuxhaven 

Germany 

Valbazen 10 % Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Μάλτα Fatro S.p.A. 

Via Emilia, 285 

40064 Ozzano dell'Emilia 

(Bologna) 

Italy 

Sverminator 10 Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

Πρόβατα 

Από στόματος 

χρήση 

Πολωνία Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 

IDA Industrial Estate 
Dublin Road, Loughrea 
Co Galway H62 H771 

Ireland 

Albex Gold 200 mg/ml 

oral suspension for 

cattle  

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 
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Κράτος μέλος 

ΕΕ/ΕΟΧ 

Κάτοχοι Άδειας 

Κυκλοφορίας 

Ονομασία Κοινόχρηστ

η διεθνής 

ονομασία 

(INN) 

Περιεκτικότ

ητα 

Φαρμακοτεχν

ική μορφή 

Ζωικό 

είδος 

Οδός 

χορήγησης 

Πολωνία ZoetisPolska Sp. z.o.o 

Postępu 17B, 02-676 
Warszawa 
Poland 

Valbazen 10%, 10 

g/100 ml zawiesina 

doustna dla bydla i 

owiec 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα 

Από στόματος 

χρήση 

Πολωνία C&H Generics Limited 

c/o Michael McEvoy and Co 

Seville House 

New Dock Street 

H91CKV0 Galway 

Ireland 

Albex 10% Aλβενδαζόλη  100 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή, 

πρόβατα 

Από στόματος 

χρήση 

Ρουμανία Crida Pharm S.R.L., 

Str. Intrarea Vagonetului, 

Nr.2 

Bl 101, Ap. 47, Sector 6, 

RO-061151 Bucharest, 

Romania 

Cribendazol 10%, 

100 mg/ml 

Aλβενδαζόλη 100 mg/ml  Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 

Κάτω Χώρες Chanelle Pharmaceuticals 

Manufacturing Ltd 
IDA Industrial Estate 
Dublin Road, Loughrea 

Co Galway H62 H771 
Ireland 

Albex Gold 200 mg/ml, 

orale suspensie voor 

runderen 

Aλβενδαζόλη 200 mg/ml Πόσιμο 

εναιώρημα 

Βοοειδή Από στόματος 

χρήση 
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Παράρτημα II 

Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της 

περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
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Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του 
Valbazen 100 mg/ml ανθελμινθικό ευρέος φάσματος σε 

πόσιμο εναιώρημα και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του, 
περιλαμβανομένων των γενόσημων/υβριδικών προϊόντων 

(βλ. Παράρτημα I) 

1.  Εισαγωγή 

Η αλβενδαζόλη είναι ένα ευρέως φάσματος ανθελμινθικό αποτελεσματικό κατά πλήθους μορφών 

σκωλήκων που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία γαστρεντερικών παρασιτώσεων από ασκαρίδες, 

σκώληκες του πνεύμονα και ταινίες και ενήλικα δίστομα του γένους Fasciola hepatica. 

Το Valbazen και οι λοιπές εμπορικές ονομασίες του, τα γενόσημα και υβριδικά προϊόντα του, είναι 

πόσιμα εναιωρήματα που περιέχουν 100 mg ή 200 mg αλβενδαζόλης ανά ml. Η αλβενδαζόλη ως πόσιμο 

εναιώρημα χορηγείται σε βοοειδή συνήθως με μία δόση από το στόμα στις συνιστώμενες δοσολογίες που 

κυμαίνονται από 7,5 έως 15 mg αλβενδαζόλης ανά κιλό σωματικού βάρους. 

Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, υποβλήθηκε «υβριδική» αίτηση (λόγω 

διαφορών στην περιεκτικότητα του προϊόντος) χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στο πλαίσιο διαδικασίας 

αμοιβαίας αναγνώρισης (IE/V/0637/001/MR) για το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν «Albex Gold 200 

mg/ml πόσιμο εναιώρημα για βοοειδή», με κράτος μέλος αναφοράς την Ιρλανδία. Το κτηνιατρικό 

φαρμακευτικό προϊόν αναφοράς είναι το Valbazen 100 mg/ml ανθελμινθικό ευρέος φάσματος σε πόσιμο 

εναιώρημα (εφεξής Valbazen), που διατίθεται στην αγορά από την Zoetis Belgium S.A. και έχει λάβει 

άδεια κυκλοφορίας στην Ιρλανδία από το 1994. 

Η Γερμανία, αφού εξέτασε τα διαθέσιμα δεδομένα καταλοίπων για το εγκεκριμένο στην Ιρλανδία προϊόν 

αναφοράς «Valbazen», δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι οι επί του παρόντος εγκεκριμένοι χρόνοι 

αναμονής των 14 ημερών για το κρέας και τους εδώδιμους ιστούς βοοειδών, και των 72 ωρών για το 

γάλα βοοειδών είναι ασφαλείς για τους καταναλωτές. 

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι το «Valbazen» είναι επίσης εγκεκριμένο και σε άλλα κράτη μέλη και ότι 

υπήρχαν διαφορές μεταξύ των καθορισμένων χρόνων αναμονής για τα βοοειδή (γάλα, κρέας και 

εδώδιμοι ιστοί) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι από 5 έως 28 ημέρες για τους βρώσιμους ιστούς και από 

72 έως 120 ώρες για το γάλα. Ως εκ τούτου, η Γερμανία έκρινε ότι ήταν απαραίτητο να παραπέμψει το 

ζήτημα στην Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) προς το συμφέρον της προστασίας της 

ασφάλειας των καταναλωτών στην Ένωση. 

Η Γερμανία ζήτησε από την CVMP να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα μείωσης καταλοίπων για το 

Valbazen 100 mg/ml ανθελμινθικό ευρέος φάσματος σε πόσιμο εναιώρημα και τις λοιπές εμπορικές 

ονομασίες του, περιλαμβανομένων των γενόσημων/υβριδικών προϊόντων του, και να συστήσει 

κατάλληλους χρόνους αναμονής για τα βοοειδή που υποβάλλονται σε θεραπεία. 

2.  Συζήτηση σχετικά με τα διαθέσιμα δεδομένα 

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση 

Οι παρασχεθείσες πληροφορίες για το Valbazen 100 mg/ml ανθελμινθικό ευρέος φάσματος σε πόσιμο 

εναιώρημα, το Albex Gold 200 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για βοοειδή, το Albex 100 mg/ml πόσιμο 

εναιώρημα για βοοειδή, το Valbazen 10%, καθώς και το Cribendazol 100 mg/ml πόσιμο εναιώρημα, 

έδειξαν ότι η σύνθεση είναι ουσιαστικά παρόμοια, ή ότι τα προϊόντα είναι βιοϊσοδύναμα. 
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Τα υπόλοιπα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αφορά η παρούσα διαδικασία παραπομπής είναι 

γενόσημα προϊόντα του Valbazen ή έχουν εγκριθεί μετά από αίτηση «συγκατάθεσης κατόπιν 

ενημέρωσης», με το Valbazen ως το αρχικό προϊόν, και για τα οποία η βιοϊσοδυναμία είναι η 

αναμενόμενη καθώς αυτή είχε αποδειχθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικασιών χορήγησης αδειών 

κυκλοφορίας. 

Ως εκ τούτου, η CVMP απεφάνθη ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένας κοινός χρόνος αναμονής για όλα 

τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που αφορά η παρούσα διαδικασία παραπομπής. 

Μείωση καταλοίπων 

Μείωση καταλοίπων σε κρέας και εδώδιμους ιστούς βοοειδών 

Στην επιτροπή υποβλήθηκαν δύο μελέτες καταλοίπων που διενεργήθηκαν το 2002/2003 και το 2007, 

αντιστοίχως. Ωστόσο, μόνο μία μελέτη μείωσης καταλοίπων του Valbazen, η οποία διενεργήθηκε 

σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής εργαστηριακής πρακτικής, κρίθηκε συναφής για την παρούσα 

διαδικασία και χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του χρόνου αναμονής.  

Είκοσι τέσσερα αρσενικά και θηλυκά βοοειδή εκτροφής κατανεμήθηκαν σε έξι ομάδες (n=4). Το υπό 

δοκιμή προϊόν (Valbazen) χορηγήθηκε με συσκευή χορήγησης στοματικών διαλυμάτων που διατίθεται 

στο εμπόριο στη δόση στόχο των 15 mg αλβενδαζόλης ανά κιλό σωματικού βάρους. 

Η φάση χορήγησης στα ζώα της μελέτης διενεργήθηκε κατά κανόνα σύμφωνα με την κατευθυντήρια 

γραμμή GL481 της VICH, με εξαίρεση το σωματικό βάρος των ζώων (138-224 kg, κατά την έναρξη του 

εγκλιματισμού), το οποίο είναι μικρότερο από το εύρος του σωματικού βάρους που συνιστάται στην 

προαναφερόμενη κατευθυντήρια γραμμή (ήτοι ~250 έως 400 kg για τα βοοειδή εκτροφής). 

Τα ζώα σφαγιάστηκαν στις ημέρες 1,2, 3, 4, 5 και 7 μετά τη θεραπεία. Δείγματα ιστών (ήπαρ, νεφροί, 

μύες (περίπου 500 g) και λίπος (περίπου 500 g) συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία -

20°C πριν από την ανάλυση. 

Η ανάλυση του δείκτη-κατάλοιπο (σουλφοξείδιο της αλβενδαζόλης, σουλφόνη της αλβενδαζόλης και 

αλβενδαζόλη 2-αμινοσουλφόνη) διενεργήθηκε με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και 

ανίχνευση φθορισμού, με όριο ποσοτικοποίησης (LOQ) της τάξης των 15 µg/kg για κάθε μεταβολίτη, με 

εξαίρεση το σουλφοξείδιο της αλβενδαζόλης στους νεφρούς, για το οποίο το όριο ποσοτικοποίησης 

(LOQ) ήταν 80 µg/kg. Η μελέτη διενεργήθηκε χωρίς την προσθήκη εσωτερικού προτύπου από παλαιά 

αναλυτική μέθοδο, διότι αυτό θα μπορούσε να οδήγησε σε αβεβαιότητες όσον αφορά την 

ποσοτικοποίηση των δειγμάτων. 

Κατάλοιπα άνω των ανώτατων ορίων (ΑΟΚ) μετρήθηκαν σε όλους τους ιστούς τις ημέρες 1 και 2. Μετά 

τη διόρθωση της σταθερότητας την ημέρα 3, μόνο μία τιμή καταλοίπων στο ήπαρ ήταν πάνω από τα 

ΑΟΚ. 

Ως εκ τούτου, το ήπαρ αποτέλεσε τον καθοριστικό ιστό για τον υπολογισμό του χρόνου αναμονής. Εάν 

χρησιμοποιηθούν όλες οι τιμές, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στατιστική προσέγγιση καθώς η γραμμικότητα 

δεν είναι δεδομένη.  Ωστόσο, εάν εξαιρεθούν ορισμένα σημεία δεδομένων (κάτι το οποίο συνάδει με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της CVMP για τον καθορισμό των χρόνων αναμονής για βρώσιμους ιστούς 

(EMA/CVMP/SWP/735325/2012-Rev.1)2), τότε πληρούνται οι στατιστικές παραδοχές. Παρόλα αυτά, 

φαίνεται ότι πέρα από το χαμηλό σωματικό βάρος των ζώων και ορισμένα μειονεκτήματα των 

δεδομένων σταθερότητας λόγω πάγου, υπάρχουν και άλλες αβεβαιότητες που σχετίζονται με την 

αναλυτική μέθοδο και που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διόρθωση των μετρηθεισών τιμών ή/και 

την εφαρμογή επαρκούς συντελεστή ασφαλείας. 

 
1 VICH topic GL48: Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing animals: 

marker residue depletion studies to establish product withdrawal periods (EMA/CVMP/VICH/463199/2009) – link 
2 CVMP guideline on determination of withdrawal periods for edible tissues (EMA/CVMP/SWP/735325/2012-Rev. 1) – link 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/vich-gl48-studies-evaluate-metabolism-residue-kinetics-veterinary-drugs-food-producing-animals_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-determination-withdrawal-periods-edible-tissues-revision-1_en.pdf
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Η επιτροπή έκρινε ότι για τον καθορισμό του χρόνου αναμονής πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

αβεβαιότητες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα κατάλοιπα επηρεάζονται 

αναλογικά από τις αναλυτικές αβεβαιότητες. 

Ως εκ τούτου, η CVMP απεφάνθη ότι στον στατιστικά καθορισθέντα χρόνο αναμονής των 5 ημερών 

πρέπει να προστεθεί συντελεστής ασφαλείας 30% με τον οποίο θα προκύψει χρόνος αναμονής 7 

ημερών (με βάση τον στατιστικά καθορισθέντα χρόνο αναμονής των 5 ημερών + 30% του συντελεστή 

ασφαλείας). 

Μείωση καταλοίπων στο γάλα βοοειδών 

Στην επιτροπή υποβλήθηκαν δύο μελέτες μείωσης καταλοίπων που διενεργήθηκαν το 2002 και το 2007, 

αντιστοίχως. Ωστόσο, μόνο μία μελέτη για το Valbazen, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τους 

κανόνες της ορθής εργαστηριακής πρακτικής/διασφάλισης ποιότητας και κρίθηκε συναφής προς την 

παρούσα διαδικασία. 

Σε αυτήν τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν είκοσι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες της φυλής Holstein Friesian 

(σε διαφορετικά στάδια γαλουχίας και με σωματικό βάρος μεταξύ 470-736 kg κατά την έναρξη του 

εγκλιματισμού). Το υπό δοκιμή προϊόν (Valbazen) χορηγήθηκε στα ζώα με συσκευή χορήγησης 

στοματικών διαλυμάτων που διατίθεται στο εμπόριο, στη δόση στόχο των 15 mg αλβενδαζόλης ανά κιλό 

σωματικού βάρους. 

Δείγματα γάλακτος (υποσύνολο 250 ml από τη συνολική άμελξη κάθε αγελάδας) συλλέχθηκαν από τα 

ζώα την ημέρα -1 πριν τη χορήγηση, καθώς και 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 

156 και 168 ώρες μετά τη χορήγηση. Επιπλέον, δείγματα ιστών (ολόκληρο ήπαρ, αμφότεροι νεφροί, 

μύες [περίπου 500 g οσφυϊκού μυός], λίπος [περίπου 500 g σπλαχνικού και νεφρικού λίπους] 

συλλέχθηκαν από τέσσερα ζώα μετά από τη θανάτωσή τους 168 ώρες μετά τη χορήγηση. 

Τα κατάλοιπα αλβενδαζόλης (σουλφοξείδιο της αλβενδαζόλης, σουλφόνη της αλβενδαζόλης και 

αμινοσουλφόνη της αλβενδαζόλης) ποσοτικοποιήθηκαν με τη χρήση επικυρωμένης μεθόδου υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και ανίχνευση φθορισμού, με LOQ 15 µg/kg για κάθε μεταβολίτη. Η 

μελέτη διενεργήθηκε χωρίς την προσθήκη εσωτερικού προτύπου από παλαιά μέθοδο ανάλυσης, διότι 

αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αβεβαιότητες όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των δειγμάτων. 

Κατάλοιπα πάνω από τα ΑΟΚ μετρήθηκαν στο γάλα έως και 60 ώρες μετά τη χορήγηση. 

Σύμφωνα με τη στατιστική προσέγγιση, ορίστηκε χρόνος αναμονής 75 ωρών για το γάλα των ζώων που 

υποβάλλονται σε θεραπεία αλλά, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα της CVMP για τον 

προσδιορισμό των χρόνων αναμονής για το γάλα (EMEA/CVMP/473/1998)3, ο χρόνος αναμονής πρέπει 

να στρογγυλοποιείται στο επόμενο 12ωρο από την άμελξη. 

Συνεπώς, η επιτροπή απεφάνθη ότι ο χρόνος αναμονής για το γάλα πρέπει να διαμορφωθεί σε 84 ώρες 

(στατιστική προσέγγιση στρογγυλοποιημένη στο επόμενο 12ωρο από την άμελξη). 

3.  Αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 

Εισαγωγή 

Η CVMP κλήθηκε να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη μείωση των καταλοίπων του 

Valbazen και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του, καθώς και των γενόσημων/υβριδικών προϊόντων 

του, και να συστήσει κατάλληλους χρόνους αναμονής για το γάλα, το κρέας και τους εδώδιμους ιστούς 

που προέρχονται από βοοειδή που έλαβαν θεραπεία. 

 
3 CVMP note for guidance on determination of withdrawal periods for milk (EMEA/CVMP/473/1998) – link 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/note-guidance-determination-withdrawal-periods-milk_en.pdf


 

11/13 

Αξιολόγηση οφέλους 

Αν και στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας παραπομπής δεν αξιολογήθηκε ειδικά η 

αποτελεσματικότητα των υπό εξέταση προϊόντων σε βοοειδή, τα υπό αξιολόγηση κτηνιατρικά 

φαρμακευτικά προϊόντα θεωρούνται αποτελεσματικά στα βοοειδή για τη θεραπεία γαστρεντερικών 

παρασιτώσεων από ασκαρίδες, σκώληκες του πνεύμονα και ταινίες και ενήλικα δίστομα του γένους 

Fasciola hepatica. Η συνιστώμενη δόση κυμαίνεται από 7,5 έως 15 mg αλβενδαζόλης ανά κιλό 

σωματικού βάρους. 

Αξιολόγηση κινδύνου 

Στην παρούσα διαδικασία παραπομπής δεν αξιολογήθηκαν η ποιότητα, η ασφάλεια των ζώων-στόχων, η 

ασφάλεια των χρηστών και ο περιβαλλοντικός κίνδυνος που ενέχουν τα υπό εξέταση κτηνιατρικά 

φαρμακευτικά προϊόντα. Επιπλέον, για τα γενόσημα και υβριδικά προϊόντα (περιλαμβανομένων των 

προϊόντων με διαφορετική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας σε σύγκριση με το προϊόν αναφοράς), 

δεν αξιολογήθηκε η βιοϊσοδυναμία καθώς αυτό έγινε στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών χορήγησης 

αδειών κυκλοφορίας. 

Εντοπίστηκε κίνδυνος όσον αφορά τη διαφορετική διάρκεια των εγκεκριμένων χρόνων αναμονής για τα 

βοοειδή (γάλα, κρέας και εδώδιμοι ιστοί) σε διάφορα κράτη μέλη, οι οποίοι, για ορισμένα κτηνιατρικά 

φαρμακευτικά προϊόντα ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς για τη μείωση των καταλοίπων της αλβενδαζόλης 

(κατάλοιπο-δείκτης) κάτω από τα αντίστοιχα ΑΟΚ σε βρώσιμους ιστούς και στο γάλα, θέτοντας ως εκ 

τούτου σε κίνδυνο τους καταναλωτές τροφίμων από βοοειδή τα οποία έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με 

τα εν λόγω κτηνιατρικά προϊόντα. 

Μέτρα διαχείρισης ή άμβλυνσης του κινδύνου 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα καθορίστηκαν νέοι χρόνοι αναμονής για το Valbazen και τις λοιπές 

εμπορικές ονομασίες του, καθώς και για τα γενόσημα/υβριδικά προϊόντα του: 

Βοοειδή 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες 

Γάλα:    84 ώρες 

Οι συγκεκριμένοι χρόνοι αναμονής θεωρούνται επαρκείς για την προστασία της ασφάλειας των 

καταναλωτών. 

Αξιολόγηση και συμπεράσματα για τη σχέση οφέλους-κινδύνου 

Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους της διαδικασίας παραπομπής και τα διαθέσιμα δεδομένα, η CVMP 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος αναμονής για τα βοοειδή θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα 

με τη σύσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών. 

Καθώς η βιοϊσοδυναμία των γενόσημων και υβριδικών προϊόντων (περιλαμβανομένων των προϊόντων με 

διαφορετικές συγκεντρώσεις της δραστικής ουσίας) καταδείχθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα προϊόντα, η επιτροπή έκρινε ότι οι χρόνοι 

αναμονής ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αφορά η παρούσα διαδικασία παραπομπής. 

Η συνολική σχέση οφέλους-κινδύνου του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος Valbazen και των 

λοιπών εμπορικών ονομασιών του, καθώς και των γενόσημων/υβριδικών προϊόντων του, παραμένει 

θετική, υπό την επιφύλαξη των συνιστώμενων αλλαγών στις πληροφορίες προϊόντος. 
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Λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του 

φύλλου οδηγιών χρήσης 

Εκτιμώντας ότι 

• βάσει των διαθέσιμων δεδομένων μείωσης καταλοίπων, η CVMP έκρινε ότι οι χρόνοι αναμονής για 

το γάλα, το κρέας και τους εδώδιμους ιστούς που προέρχονται από βοοειδή που έχουν λάβει 

θεραπεία θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών· 

• η CVMP έκρινε ότι η συνολική σχέση οφέλους-κινδύνου για τα προϊόντα της παρούσας διαδικασίας 

παραμένει θετική, υπό την επιφύλαξη των τροποποιήσεων των πληροφοριών προϊόντος 

η CVMP εισηγήθηκε την τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας για το Valbazen 100 mg/ml ενέσιμο 

εναιώρημα και για τις λοιπές εμπορικές ονομασίες του, περιλαμβανομένων των γενόσημων/υβριδικών 

προϊόντων του, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I. Οι σχετικές περιλήψεις των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 
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Παράρτημα III 

Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του 

φύλλου οδηγιών χρήσης 

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος 

4.11  Χρόνος(οι) αναμονής 

Βοοειδή: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες 

Γάλα: 84 ώρες 

Επισήμανση 

8. ΧΡΟΝΟΣ(ΟΙ) ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Βοοειδή: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες 

Γάλα: 84 ώρες 

Φύλλο οδηγιών χρήσης 

10. ΧΡΟΝΟΣ(ΟΙ) ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Βοοειδή: 

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες 

Γάλα: 84 ώρες 

 


