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Příloha I 

Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých 
přípravků, druhů zvířat, způsobů podání a žadatelů / držitelů 
rozhodnutí o registraci v členských státech 
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Členský stát 
EU/EHP 

Žadatel / držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková 
forma 

Druhy 
zvířat 

Cesta 
podání 

Rakousko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Chanil 34 mg/ml Oral 
Suspension for Cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml  Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Belgie Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer 
The Netherlands  

Zanil Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Belgie Merial SAS 
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

Distocur Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Belgie Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Niltrem  Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Bulharsko Ceva Sante Animale 
10 Avenue de la Ballastiere 
33500 Libourne Cedex 
France 

DOUVISTOME 
ДОВИСТОМ 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce, 
kozy 

Perorální 

Bulharsko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Chanil 34 mg/ml Oral 
Suspension for cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Bulharsko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Rumenil 34 mg/ml Oral 
Suspension for cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Chorvatsko Merial SAS  
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

DISTOCUR 34 mg/mL, 
suspenzija za peroralnu 
primjenu, za goveda i 
ovce 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 
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Členský stát 
EU/EHP 

Žadatel / držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková 
forma 

Druhy 
zvířat 

Cesta 
podání 

Dánsko Merial 
Post box 7123 
29 Avenue Tony Garnier  
69007 Lyon 
France 

Distocur Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Francie Intervet 
Rue Olivier de Serres 
Angers Technopole  
49071 Beaucouze Cedex 
France 

ZANIL SUSPENSION Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Francie Ceva Sante Animale 
10 Avenue de la Ballastiere 
33500 Libourne 
France 

DOUVISTOME Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Francie Merial 
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

DISTOCUR Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Francie Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

CHANIL 34 MG/ML 
SUSPENSION BUVABLE 
POUR BOVINS 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Německo Merial GmbH 
Am Söldnermoos 6 
85399 Hallbergmoos 
Germany 

Distocur Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Maďarsko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Rumenil Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

http://sfgrpwk4:8080/globe/public/rcp/14370/form
http://sfgrpwk4:8080/globe/public/rcp/14370/form
http://sfgrpwk4:8080/globe/public/rcp/14370/form
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Členský stát 
EU/EHP 

Žadatel / držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková 
forma 

Druhy 
zvířat 

Cesta 
podání 

Irsko Intervet Ireland Ltd. 
Magna Drive 
Magna Business Park 
Citywest Road 
Dublin 24 
Ireland 

Zanil Fluke Drench Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Irsko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Chanil 34 mg/ml oral 
suspension for cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Irsko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Rumenil 34 mg/ml oral 
suspension for cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Irsko Merial SAS,  
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

DISTOCUR 34 mg/ml Oral 
suspension 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Itálie Merial Italia S.p.A. 
Viale Luigi Bodio, 37/b 
20158 Milano 
Italy 

DISTOCUR Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Itálie Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

RUMENIL 34 mg/ml oral 
suspension for cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Norsko Merial Norden A/S  
Slotsmarken 13 
Horshlom 2970 
Denmark  

Distocur  Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Polsko Merial SAS  
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

Distocur Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 
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Členský stát 
EU/EHP 

Žadatel / držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková 
forma 

Druhy 
zvířat 

Cesta 
podání 

Portugalsko Merial SAS  
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

DISTOCUR 34 mg/ml Oral 
suspension 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Rumunsko Ceva Sante Animale 
10 avenue de la Ballastiere 
33500 Libourne 
France 

Douvistome  Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Slovinsko MERIAL SAS 
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

Distocur 34 mg/ml 
peroralna suspenzija za 
govedo in ovce 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Slovinsko Norbrook Laboratories Limited 
Station Works 
Camlough Road  
Newry, Co. Down  
BT35 6JP  
Northern Ireland 

Oxyfluke Drench 34 
mg/ml peroralna 
suspenzija za govedo in 
ovce 

Oxyklozanid   34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Španělsko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Rumenil 34 mg/ml 
suspensión oral para 
bovino 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Španělsko Norbrook Laboratories Limited 
Station Works 
Camlough Road  
Newry, Co. Down  
BT35 6JP  
Northern Ireland 

Oxyfluke drench 34 
mg/ml suspensión oral 
para bovino y ovino 

Oxyklozanid   34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Nizozemsko Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
 Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Chanil 34 mg/ml Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 



6/15 

Členský stát 
EU/EHP 

Žadatel / držitel rozhodnutí o 
registraci 

Název INN Síla Léková 
forma 

Druhy 
zvířat 

Cesta 
podání 

Nizozemsko Merial SAS 
29 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon 
France 

Distocur 34 mg/ml Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Nizozemsko Norbrook Laboratories Limited 
Station Works 
Camlough Road  
Newry, Co. Down  
BT35 6JP  
Northern Ireland 

Oxyfluke 34 mg/ml Oxyklozanid   34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Spojené království Intervet UK Ltd 
Walton Manor 
Walton 
Milton Keynes MK7 7AJ 
United Kingdom 

Zanil Fluke Drench 34 
mg/ml Oral Suspension 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Spojené království Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd. 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Chanil 34 mg/ml Oral 
Suspension for Cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Spojené království Merial Animal Health Limited,  
PO Box 327  
Sandringham House Harlow 
Business Park Harlow 
Essex CM19 5TG 
United Kingdom 

Distocur 34 mg/ml Oral 
Suspension for cattle and 
sheep 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 

Spojené království Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd 
Loughrea 
Co. Galway 
Ireland 

Rumenil 34 mg/ml Oral 
Suspension for Cattle 

Oxyklozanid 34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot Perorální 

Spojené království Norbrook Laboratories Limited 
Station Works 
Camlough Road  
Newry, Co. Down  
BT35 6JP  
Northern Ireland 

Oxyfluke Drench 34 
mg/ml Oral Suspension 
for Cattle and Sheep  

Oxyklozanid   34 mg/ml Perorální 
suspenze 

Skot, ovce Perorální 
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Příloha II 

Vědecké závěry a zdůvodnění změn v souhrnu údajů 
o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci  
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Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Zanil a 
souvisejících názvů a jeho generických produktů (viz příloha 
I) 

1.  Úvod 

Veterinární léčivé přípravky Zanil a související názvy a jeho generické produkty jsou perorální suspenze 
obsahující 34 mg oxyklozanidu na ml. Oxyklozanid je salicylanilidové antihelmintikum používané 
k léčbě fasciolózy skotu, ovcí a koz a dále k eliminaci gravidních segmentů tasemnic (Moniezia spp).  

Fasciola hepatica (motolice jaterní) je původce fasciolózy, jedné z ekonomicky nejdůležitějších 
helmintóz dobytku po celém světě. Nezralé i dospělé motolice jsou pro cílový druh škodlivé. Kontroly 
jaterních motolic se dosahuje primárně léčbou veterinárními léčivými přípravky obsahujícími flukicidní 
látky, nápomocná jsou také zemědělská opatření (např. spásání nízko položených pastvin nebo vlhkých 
pastvin v blízkosti rybníků a vodních toků). 

Doporučená dávka pro skot je 10 mg oxyklozanidu na kg živé hmotnosti (odpovídá 3 ml produktu na 
10 kg živé hmotnosti) s maximální dávkou 3,5 g oxyklozanidu na zvíře (odpovídá 105 ml produktu na 
zvíře). Doporučená dávka pro ovce a kozy je 15 mg oxyklozanidu na kg živé hmotnosti (odpovídá 
4,4 ml produktu na 10 kg živé hmotnosti) s maximální dávkou 0,68 g oxyklozanidu na zvíře (odpovídá 
20 ml produktu na zvíře).  

Referenčním léčivým přípravkem v Evropě je Zanil, který je již desetiletí registrován v několika 
členských státech Evropské unie. Francie uvádí, že pro Zanil a související názvy a jeho generické 
produkty stanovily členské státy v EU/EHS různé ochranné lhůty pro mléko, maso a vnitřnosti 
z léčeného skotu a ovcí. Například ochranná lhůta pro maso a vnitřnosti skotu byla 10 až 28 dnů, pro 
mléko skotu od 0 do 108 hodin, pro maso a vnitřnosti ovcí od 14 do 28 dnů, pro ovčí mléko od 
„nepoužívat u ovcí produkujících mléko pro lidskou konzumaci“ do 7 dnů. Ochranná lhůta pro maso a 
vnitřnosti je u koz 14 dnů, pro mléko 0 dnů. 

Vzhledem k tomu, že se přípravek Zanil podává perorálně, a za předpokladu biologické ekvivalence 
mezi přípravkem Zanil a jeho generickými produkty, Francie uvedla, že přehodnocení adekvátnosti 
ochranných lhůt pro skot, ovce a kozy je v zájmu bezpečnosti spotřebitele, a předala záležitost Výboru 
pro veterinární léčivé přípravky (CVMP).   

Dne 1. 9. 2016 tudíž Francie zahájila postup dle článku 35 směrnice 2001/82/ES pro veterinární léčivé 
přípravky Zanil a související názvy a jeho generické produkty. Výbor CVMP byl požádán, aby 
přezkoumal všechny dostupné údaje týkající se deplece reziduí a doporučil ochranné lhůty pro mléko, 
maso a vnitřnosti z léčeného skotu, ovcí a koz. 

2.  Diskuze týkající se dostupných údajů 

Deplece reziduí v mase a vnitřnostech skotu 

Byla předložena studie deplece reziduí u skotu provedená v souladu se správnou laboratorní praxí 
s veterinárním léčivým přípravkem „Zanil Fluke Drench“ v doporučené dávce (10 mg oxyklozanidu na 
kg živé hmotnosti). Studie byla provedena v roce 2000 u 16 léčených zvířat (8 samců a 8 samic), 
přičemž kontrolní skupina zahrnovala 4 neléčená zvířata na skupinu (2 samce a 2 samice). 

Čtyři léčená zvířata (dvě od každého pohlaví) byla poražena v den 2, 4, 7 a 10 po podání přípravku. 
Neléčená kontrolní zvířata (jedno od každého pohlaví) byla poražena v dny 2 a 10. 
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Vzorky tkáně byly analyzovány pomocí analytické metody HPLC-MS/MS. Koncentrace reziduí 
oxyklozanidu v játrech, ledvinách a svalech byly nižší než příslušné maximální limity reziduí (MRL) 
v den 7 po podání přípravku, rezidua v tuku byla pod MRL po 10 dnech. 

Před statistickou analýzou provedl výbor CVMP korekci koncentrací reziduí nemetabolizovaného 
oxyklozanidu hlášených ve studii s přesností na jednu šarži místo přesnosti při srovnání dnů 
hodnocenou ve validační studii, jelikož přesnosti na jednu šarži se významně odchylují od přesnosti při 
srovnání dnů. Přepočtené údaje pro tuk (v dny 2, 4 a 7 po podání přípravku) byly analyzovány za 
použití statistického softwaru agentury EMA (WT 1.4). Byl potvrzen předpoklad logaritmické linearity, 
homogenity variance a normality reziduí a byla vypočtena ochranná lhůta v délce 12,78 dnů. 

Z toho důvodu výbor usoudil, že na základě výsledků této studie lze doporučit bezpečnou ochrannou 
lhůtu pro maso a vnitřnosti skotu v délce 13 dnů. 

Žadatelé / držitelé rozhodnutí o registraci neposkytli žádné další údaje o depleci reziduí v masu a 
vnitřnostech skotu.  

Deplece reziduí v mase a vnitřnostech ovcí 

Byla předložena studie deplece reziduí u ovcí provedená v souladu s se správnou laboratorní praxí 
s veterinárním léčivým přípravkem „Nilzan Drench Plus“, kombinovaným produktem obsahujícím 
oxyklozanid (3,1 %w/v) a levamisol (1,5 % w/v). Produkt „Nilzan Drench Plus“ byl ovcím podán 
perorálně v jedné doporučené dávce 15 mg oxyklozanidu na kg živé hmotnosti a 7,5 mg levamisolu na 
kg živé hmotnosti. Studie byla provedena v roce 2000 u 16 léčených zvířat (8 samců a 8 samic), 
přičemž kontrolní skupina zahrnovala 4 neléčená zvířata (2 samce a 2 samice).  

Čtyři léčená zvířata (dvě od každého pohlaví) byla poražena v den 5, 10, 15 a 21 po podání přípravku. 
Neléčená kontrolní zvířata (jedno od každého pohlaví) byla poražena v dny 5 a 21. 

Vzorky tkáně byly analyzovány pomocí analytické metody HPLC-MS/MS. Koncentrace reziduí 
oxyklozanidu v játrech, ledvinách a svalech byly nižší než příslušné MRL a spodní limit kvantifikace 
v den 10 a 15 po podání přípravku. 

Hladiny reziduí byly také pod úrovní MRL (a limitem kvantifikace) v játrech, ledvinách a svalech v den 
21. Všechny vzorky tuku ze 4 léčených zvířat a 1 vzorek z kontrolního zvířete, všech poražených v den 
21, měly detekovatelné hladiny oxyklozanidu s vyššími hodnotami než ve vzorcích tuku z dne 5, 10 a 
15. Vzorky ze 3 ze 4 léčených zvířat byly nad limitem kvantifikace (jeden byl nad MRL pro tuk 
(20 μg/kg)) a vzorek od jednoho z kontrolních zvířat byl také nad MRL. 

Rezidua v den 21 byla považována za mimo ležící hodnoty a byla vyřazena z analýzy. Bylo zdůrazněno, 
že studie s radiově značeným 14C-oxyklozanidem uváděná v odstavci 25 Evropské veřejné hodnotící 
zprávy MRL (EPMAR) CMP pro oxyklozanid (EMEA/MRL/889/03-FINAL)1 uvádí, že celková hladina 
reziduí 14C-oxyklozanidu byla pod úrovní MRL v den 14 a že dále nerostla. Na tomto základě a 
vzhledem ke skutečnosti, že ve studii s kombinovaným produktem „Nilzan Drench Plus“ byla rezidua 
naměřena také v neléčené kontrole, byly výsledky ze studie „Nilzan Drench Plus“ v den 21 považovány 
za mimo ležící hodnoty a byly vyřazeny z analýzy.  

S ohledem na nedostatky uváděné ve studii „Nilzan Drench Plus“, jmenovitě skutečnost, že použitý 
přípravek byl kombinovaným produktem (oxyklozanid a levamisol) místo monoproduktu Zanil 
(oxyklozanid), a abnormální výsledky získané ze dne 21 byl při odvozování ochranné lhůty za 
dostatečný považován bezpečnostní faktor na úrovni minimálně 30 %. Na základě této studie, ve které 
byla rezidua pro všechny tkáně pod MRL v den 10, a na základě údajů hlášených v EPMAR výboru 

                                                
1 CVMP European Public MRL Assessment Report for oxyclozanide (EMEA/MRL/889/03-FINAL) – link  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Report/2009/11/WC500015372.pdf
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CVMP pro oxyklozanid (EMEA/MRL/889/03-FINAL), kde byla celková rezidua ve všech tkáních pod MRL 
v den 14, byla ponechána ochranná lhůta v délce 14 dnů.  

Ochrannou lhůtu v délce 14 dnů také podporuje fakt, že stejné hodnoty lze dosáhnout extrapolací 
z ochranné lhůty doporučované pro skot po zvážení poločasu oxyklozanidu v tuku. Dle pilotní studie u 
skotu (uvedena výše) byl tento poločas vypočten na úrovni přibližně 1,1 dne. Jelikož nárůst dávky při 
srovnání skotu a ovcí/koz je méně než dvojnásobný, k ochranné lhůtě pro maso a vnitřnosti skotu 
(13 dní) je nutné přidat jeden poločas (tzn. přibližně 1 den) a kompenzovat tak rozdíl v dávce. Bylo 
zohledněno, že aktuální pokyny výboru CVMP neřeší extrapolaci z jednoho hlavního druhu na druhý, že 
není k dispozici poločas specifický pro druh (ovci) v tuku a že poločas v tuku skotu byl vypočten 
z omezeného počtu datových bodů. 

Souhrnem lze konstatovat, že na základě studie deplece reziduí provedené s kombinovaným 
produktem „Nilzan Drench Plus“, vzhledem k výsledkům deplece reziduí uváděným v EPMAR výboru 
CVMP pro oxyklozanid (EMEA/MRL/889/03-FINAL) a vzhledem k ochranné lhůtě doporučované pro skot 
a odhadovanému poločasu v tuku se doporučuje ochranná lhůta v délce 14 dnů pro maso a vnitřnosti 
ovcí. 

Žadatelé / držitelé rozhodnutí o registraci neposkytli žádné další údaje o depleci reziduí v masu a 
vnitřnostech ovcí.  

Údaje o depleci reziduí v mase a vnitřnostech koz 

Žadatelé / držitelé rozhodnutí o registraci neposkytli žádné další údaje o depleci reziduí v masu a 
vnitřnostech koz.  

Vzhledem k absenci údajů specifických pro tento druh se výbor CVMP rozhodl doporučit použít u koz 
ochrannou lhůtu pro maso a vnitřnosti navrhovanou pro ovce, jelikož dávkový režim (15 mg 
oxyklozanidu na kg živé hmotnosti) je stejný u obou druhů, a jak uvádí odstavec 29 EPMAR výboru 
CVMP pro oxyklozanid (EMEA/MRL/889/03-FINAL), farmakokinetika oxyklozanidu u ovcí a koz je 
považována za shodnou. 

Z toho důvodu lze na základě farmakokinetických podobností mezi ovcemi a jinými přežvýkavci použít 
u masa a vnitřností koz ochrannou lhůtu v délce 14 dní doporučovanou pro maso a vnitřnosti ovcí. 
Závěr je považován za pragmatický a odpovídající případu předloženému k přezkoumání. 

Údaje o depleci reziduí v kravském mléce 

Byly předloženy 2 studie deplece reziduí u skotu kompatibilní se správnou laboratorní praxí. 

První studie byla provedena v roce 2000 s veterinárním léčivým přípravkem „Zanil Fluke Drench“ 
v jedné maximální doporučované dávce 105 ml produktu na zvíře v souladu s pokyny VICH 482. 
Celkem 25 krav zařazených do studie bylo v různých stádiích laktace s nízkou až vysokou dojností. 
Rezidua v mléku byla hodnocena pomocí analytické metody HPLC-MS/MS před léčbou a ve 
12hodinových intervalech až 168 hodin po podání přípravku. Žádná z krav ve skupině se střední nebo 
vysokou dojností neměla vzorky s hladinami rezidua vyššími než MRL (10 μg/kg). 

Ve skupině s nízkou dojností vykazovaly 3 z 9 krav hladiny rezidua nad MRL. U těchto 3 krav byly 
maximální hladiny 11,4, 20,26 a 23,2 µg/kg v době 24 a 48 hodin po podání přípravku a hladiny 
rezidua poklesly pod MRL 6., 7. nebo 8. den dojení po podání přípravku, i když poslední vzorek 
vykazoval hladinu 10,09 µg/kg blízkou MRL (10 µg/kg) v den 8 dojení po podání přípravku.  

                                                
2 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  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/04/WC500105052.pdf
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Nebylo možno použít žádnou ze statistických metod uvedených v poznámce výboru CVMP s 
doporučeními pro stanovení ochranných lhůt pro mléko (EMEA/CVMP/473/98)3, jelikož nebyly splněny 
požadavky popsané v doporučení. Stejný případ nastal také při korekci nezpracovaných údajů s cílem 
započítat údaje přesnosti jedné šarže (které se prokazatelně významně odchylují od přesnosti při 
srovnání mezi dny). Z toho důvodu byla použita alternativní metoda dle poznámky výboru CVMP 
s doporučením pro harmonizaci ochranných lhůt (EMEA/CVMP/036/95)4. 

Prvním časovým bodem, kdy všechna rezidua v mléku ležela pod MRL, bylo 108 hodin. Výbor CVMP 
považoval tuto hodnotu za nejhorší možný scénář, jelikož byla odvozena ze skupiny zvířat zahrnující 
krávy s nízkou dojností, a tudíž nebylo nutné doplnit bezpečnostní interval. Výbor CVMP tudíž uvádí, že 
z této studie lze pro kravské mléko odvodit bezpečnou ochrannou lhůtu 108 hodin (4,5 dne). 

Druhá studie byla provedena v roce 2013 u generického produktu obsahujícího oxyklozanid 34 mg/ml 
(komerčně dostupný pod názvem Chanil 34 mg/ml perorální suspenze pro skot a Rumenil 34 mg/ml 
perorální suspenze pro skot). Přípravek byl podán 22 kravám v jedné maximální doporučované dávce 
105 ml na zvíře a v souladu s pokyny VICH 48. Rezidua v mléku byla hodnocena pomocí analytické 
metody HPLC-MS/MS před léčbou a ve 12hodinových intervalech až 72 hodin po podání přípravku. Po 
léčbě byla rezidua oxyklozanidu v mléku pod MRL u všech dojení. Nejvyšší hladiny reziduí (2 µg/kg, 
tzn. 1/5 MRL) byly pozorovány u jedné krávy při druhém dojení.  

Žádná ze statistických metod popsaných v poznámce výboru CVMP s doporučením pro stanovení 
ochranné lhůty pro mléko (EMEA/CVMP/473/98) nebyla posouzena jako vhodná pro analýzu údajů 
vzhledem k velkému počtu koncentrací reziduí pod hodnotou meze kvantifikace. Alternativní metodou 
byla na základě výsledků této studie odvozena ochranná lhůta na úrovni 0 hodin, jelikož vzorky mléka 
byly odebírány každých 12 hodin a i při prvním časovém bodu byly nižší než MRL.  

Žadatelé / držitelé rozhodnutí o registraci neposkytli žádné další údaje o depleci reziduí v kravském 
mléku. I když jsou tyto veterinární léčivé přípravky (referenční léčivý přípravek Zanil a jeho generika 
Chanil/Rumenil) ve formě perorální suspenze, bioekvivalentní a měly by mít podobné ochranné lhůty, 
dvě studie deplece reziduí vedly ke stanovení významně odlišných ochranných lhůt. 

Na základě dostupných údajů o deplecí reziduí výbor CVMP uvádí, že hladiny reziduí oxyklozanidu jsou 
vyšší u krav s nízkou dojností a že denní dojnost má na hladiny reziduí v mléku významnější vliv než 
živá hmotnost zvířete. V první studii byla použita skupina krav s velice nízkou dojností (11 až 
14 l/den), kdežto ve druhé studii byla nejnižší dojnost 16,8 l/den/zvíře. Výbor CVMP uzavírá, že pro 
stanovení ochranné lhůty je nutné počítat s nejhorším scénářem, tzn. je nutné zvážit rezidua u zvířat 
s nízkou dojností. Z toho důvodu výbor usoudil, že na základě dostupných údajů byla odvozena 
bezpečná ochranná lhůta v délce 108 hodin (4,5 dne) pro kravské mléko. 

Údaje o depleci reziduí v ovčím a kozím mléce 

Žadatelé / držitelé rozhodnutí o registraci neposkytli žádné další údaje o depleci reziduí v ovčím a 
kozím mléce. 

Ve snaze zachovat dostupnost přípravku použil výbor CVMP pragmatický přístup s extrapolací ochranné 
lhůty kravského mléka pro ovce a kozy, a to i přes skutečnost, že dávka pro kozy a ovce (15 mg 
oxyklozanidu na kg živé hmotnosti) je vyšší než dávka pro skot (10 mg oxyklozanidu na kg živé 
hmotnosti). Dle EPMAR výboru CVMP pro oxyklozanid (EMEA/MRL/889/03-FINAL) se farmakokinetika a 
hodnoty deplece reziduí u skotu, ovcí a koz významně neliší. 

Ve snaze minimalizovat nejistotu v důsledku rozdílů v dávce mezi druhy a rozdílné dojnosti a 
koncentrací tuku v ovčím a kozím mléce ve srovnání s mlékem kravským doporučil výbor CVMP použití 

                                                
3 CVMP note for guidance for the determination of withdrawal periods for milk (EMEA/CVMP/473/98) – link  
4 CVMP note for guidance on the approach towards harmonisation of withdrawal periods (EMEA/CVMP/036/95) - link 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004496.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004428.pdf
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bezpečnostního faktoru 1,5 ve srovnání s doporučovanou ochrannou lhůtou pro kravské mléko 
(108 hodin neboli 4,5 dne), což poskytuje ochrannou lhůtu 7 dní pro ovčí a kozí mléko.  

3.  Vyhodnocení přínosů a rizik 

Úvod 

Výbor CVMP byl požádán, aby přezkoumal všechny dostupné údaje týkající se deplece reziduí pro 
veterinární léčivý přípravek Zanil a související názvy a jeho generické produkty a aby doporučil 
ochranné lhůty pro mléko, maso a vnitřnosti z léčeného skotu, ovcí a koz. 

Vyhodnocení přínosů 

Přestože účinnost přípravků u skotu, ovcí a koz nebyla v rámci tohoto předložení k přezkoumání 
specificky hodnocena, jsou hodnocené přípravky považovány za účinné v léčbě a kontrole fasciolózy 
způsobované dospělými motolicemi (Fasciola spp.). Doporučené dávky jsou 10 mg oxyklozanidu na kg 
živé hmotnosti skotu a 15 mg oxyklozanidu na kg živé hmotnosti ovcí a koz.   

Hodnocení rizik  

Kvalita, bezpečnost cílových zvířat, bezpečnost uživatele, riziko prostředí a odolnost parazitů vůči 
přípravku Zanil a souvisejícím názvům a jeho generickým produktům nebyly v tomto přezkoumání 
hodnoceny. 

Riziko, že hladiny reziduí překročí MRL po některé ze schválených ochranných lhůt, bylo identifikováno 
na základě poskytnutých údajů pro depleci reziduí z mléka, masa a vnitřností. Pokud se přípravky 
podávají v doporučovaných dávkách, dostupné údaje podporovaly tyto závěry:  

• ochranná lhůta pro maso a vnitřnosti skotu 13 dní, 

• ochranná lhůta pro kravské mléko 108 hodin (4,5 dne), 

• ochranná lhůta pro maso a vnitřnosti ovcí a koz 14 dní, 

• ochranná lhůta pro ovčí a kozí mléko 7 dní. 

Tyto ochranné lhůty jsou považovány za dostatečné k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele. 

Opatření k řízení nebo zmírnění rizik 

Dle výboru CVMP je třeba ochranné lhůty pro mléko, maso a vnitřnosti u léčeného skotu, ovcí a koz 
upravit dle návrhu, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitelů. 

Hodnocení a závěry týkající se poměru přínosů a rizik 

Po zvážení podkladů tohoto přezkoumání a dostupných údajů výbor CVMP dospěl k závěru, že 
ochranné lhůty pro mléko, maso a vnitřnosti u léčeného skotu, ovcí a koz je třeba upravit dle 
doporučení, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitelů.  

Celkový poměr přínosů a rizik pro veterinární léčivý přípravek Zanil a související názvy a jeho 
generické produkty zůstává příznivý vzhledem k doporučovaným změnám v informacích o přípravku 
(viz příloha III). 
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Zdůvodnění změn v souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalové informaci 

Vzhledem k tomu, že: 

• na základě dostupných údajů o depleci reziduí výbor CVMP uvádí, že ochranné lhůty pro mléko, 
maso a vnitřnosti u léčeného skotu, ovcí a koz je třeba upravit, aby byla zajištěna bezpečnost 
spotřebitelů; 

• výbor CVMP usoudil, že celkový poměr přínosů a rizik je u přípravků zahrnutých do tohoto postupu 
i nadále příznivý pod podmínkou, že budou provedeny změny v informacích o přípravku; 

výbor CVMP doporučil pozměnit rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků Zanil a 
souvisejících názvů a jeho generických produktů (viz příloha I), aby bylo možné změnit souhrny údajů 
o přípravku, označení na obalu a příbalové informace v souladu s doporučenými změnami v informaci o 
přípravku, jak je uvedeno v příloze III. 
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Příloha III 

Změny odpovídajících částí souhrnu údajů o přípravku, 
označení na obalu a příbalové informace 
V návaznosti na schválení skotu, ovcí a/nebo koz jako cílových druhů je třeba použít níže uvedené 
znění týkající se příslušného druhu: 

Souhrn údajů o přípravku 
4.11  Ochranné lhůty  

Skot: 

Maso a vnitřnosti: 13 dnů. 

Mléko: 108 hodin (4,5 dne). 

Ovce: 

Maso a vnitřnosti: 14 dnů. 

Mléko: 7 dnů. 

Kozy: 

Maso a vnitřnosti: 14 dnů. 

Mléko: 7 dnů. 

Označení na obalu: 

8. OCHRANNÁ LHŮTA 

Skot: 

Maso a vnitřnosti: 13 dnů. 

Mléko: 108 hodin (4,5 dne). 

Ovce: 

Maso a vnitřnosti: 14 dnů. 

Mléko: 7 dnů. 

Kozy: 

Maso a vnitřnosti: 14 dnů. 

Mléko: 7 dnů. 
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Příbalová informace: 

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Skot: 

Maso a vnitřnosti: 13 dnů. 

Mléko: 108 hodin (4,5 dne). 

Ovce: 

Maso a vnitřnosti: 14 dnů. 

Mléko: 7 dnů. 

Kozy: 

Maso a vnitřnosti: 14 dnů. 

Mléko: 7 dnů. 
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