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Αιτών ή
κάτοχος της
άδειας
κυκλοφορίας
Eurovet animal
Health B.V.

Επινοηθείσα ονοµασία Φαρµακοτεχνική
προϊόντος
µορφή

Solacyl 100% κόνις για κόνις
πόσιµο διάλυµα

Περιεκτικότη Ζωικό είδος
τα

Συχνότητα Συνιστώµενη δόση
και οδός
χορήγησης

100%

Από του
στόµατος

Βοοειδή και
χοίροι

Βοοειδή: 20 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg
σωµατικού βάρους δις ηµερησίως, για 1 έως 3
ηµέρες.
Χορήγηση: από του στόµατος στο πόσιµο νερό ή
σε γάλα (ως υποκατάστατο του νερού).
Χοίροι: 35 mg σαλικυλικού νατρίου ανά kg
σωµατικού βάρους την ηµέρα, για 3 έως 5 ηµέρες.
Χορήγηση: από του στόµατος σε πόσιµο νερό.
Εναλλακτικά, το Solacyl µπορεί επίσης να
χορηγηθεί µε πόσιµο νερό ως θεραπεία ώσεως Η
µισή από την συνολική ηµερήσια ποσότητα
κόνεως αναµειγνύεται σε 5-10 λίτρα καθαρού
νερού και αναδεύεται έως ότου διαλυθεί πλήρως.
Στη συνέχεια, το συγκεκριµένο διάλυµα
προστίθεται, ενώ αναδεύεται, σε µια ποσότητα
πόσιµου νερού η οποία θα καταναλωθεί εντός 3-4
ωρών περίπου. Η χορήγηση γίνεται δις
ηµερησίως.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
1.

Εισαγωγή και ιστορικό

Στις 26 Νοεµβρίου 2007, οι Κάτω Χώρες, κράτος µέλος αναφοράς για την αποκεντρωµένη
διαδικασία, ειδοποίησαν τον EMEA ότι η συντονιστική οµάδα για τη διαδικασία αµοιβαίας
αναγνώρισης και την αποκεντρωµένη διαδικασία – για φαρµακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική
χρήση (CMD(v)) απέτυχε να καταλήξει σε συµφωνία αναφορικά µε το Solacyl 100% κόνις για πόσιµο
διάλυµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/82/EΚ του Συµβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε, το ζήτηµα παραπέµφθηκε στην Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση
(CVMP).
Η Ιρλανδία κρίνει ότι, ελλείψει τεκµηρίωσης σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα, δεν µπορεί να
θεωρηθεί ότι το προϊόν είναι αποτελεσµατικό καθώς και ότι το προϊόν καθαυτό αποτελεί σοβαρό
δυνητικό κίνδυνο για την υγεία των ζώων.
Η CVMP επεσήµανε ότι το Solacyl 100% κόνις για πόσιµο διάλυµα είναι γενόσηµο φάρµακο του
Natrium salicylaat (το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στις Κάτω Χώρες) και ότι, σε περίπτωση
που οι διαφορές µεταξύ των δύο προϊόντων µπορούσαν να τεκµηριώσουν διαφορετικά πορίσµατα σε
σχέση µε την ασφάλεια ή την αποτελεσµατικότητα, οι ανησυχίες που ήγειρε η Ιρλανδία θα µπορούσαν
να διευθετηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
Στις 11 ∆εκεµβρίου 2007 η CVMP εκκίνησε τη διαδικασία παραποµπής για την οποία συµφωνήθηκε
χρονικό πλαίσιο 37 ηµερών. Καταρτίσθηκε κατάλογος ερωτηµάτων από την CVMP ο οποίος εστάλη
στον αιτούντα στις 12 ∆εκεµβρίου 2007. Στις 10 Ιανουαρίου 2008 ο αιτών υπέβαλε απαντήσεις στα
ερωτήµατα και η διαδικασία συνεχίσθηκε.
Με βάση τους λόγους της παραποµπής, η CVMP έλαβε υπόψη της τις τυχόν διαφορές µεταξύ του
Solacyl 100% κόνις και του προϊόντος αναφοράς, οι οποίες θα µπορούσαν να τεκµηριώσουν
διαφορετικά πορίσµατα σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα των δύο προϊόντων.
Σκοπός της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν οι άδειες κυκλοφορίας για τα κτηνιατρικά
φαρµακευτικά προϊόντα στις οποίες αφορά η διαδικασία παραποµπής πρέπει να διατηρηθούν, να
ανασταλούν, να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν σύµφωνα µε τους λόγους της παραποµπής.
2.

Συζήτηση

Ζητήθηκε από τον αιτούντα να παράσχει τις εξής πληροφορίες:
1. Τον φάκελο αίτησης και οποιαδήποτε στοιχεία προστέθηκαν σε αυτόν έως την ηµέρα 60 της
διαδικασίας παραποµπής στην CMD(v), τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε όλα τα µέλη της
CVMP και στον ΕΜΕΑ.
2. Να υποδείξει και να τεκµηριώσει, όπου χρειάζεται, τυχόν διαφορές µεταξύ του Solacyl 100%
κόνις και του προϊόντος αναφοράς, οι οποίες θα µπορούσαν να τεκµηριώσουν διαφορετικά
πορίσµατα σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα των δύο προϊόντων.
Όσον αφορά το ερώτηµα 1, ο αιτών υπέβαλε αντίγραφο του πρωτότυπου φακέλου, όπως αυτός
υποβλήθηκε προς υποστήριξη της αίτησης στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης διαδικασίας, καθώς και
συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της αποκεντρωµένης διαδικασίας
σε απάντηση της αξιολόγησης φάσης Ι και φάσης ΙΙ όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
παραποµπής στην CMD(v).
Όσον αφορά το ερώτηµα 2, ο αιτών απάντησε ότι το Solacyl 100% κόνις για πόσιµο διάλυµα είναι
ίδιο µε το προϊόν αναφοράς και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που θα µπορούσε να οδηγήσει σε
διαφορετικά πορίσµατα σε σχέση µε αποτελεσµατικότητα των δύο προϊόντων.
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3.

Πορίσµατα και συστάσεις

Το Solacyl 100% κόνις για πόσιµο διάλυµα αποδείχθηκε ουσιαστικά παρόµοιο µε το προϊόν
αναφοράς, το Natrium salicylaat 100%. Συνεπώς, για αµφότερα τα προϊόντα ισχύουν τα ίδια
πορίσµατα αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια. Οι ενστάσεις που εγέρθηκαν
από την Ιρλανδία δεν εµποδίζουν τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Solacyl 100% κόνις για
πόσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους.
Όσον αφορά το Solacyl 100% κόνις για πόσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους, συνιστάται να
τηρηθούν οι αποφάσεις της κοινοτικής διαδικασίας παραποµπής σύµφωνα µε το άρθρο 35
παράγραφος 2 για διαλυτές κόνεις που περιέχουν σαλικυλικό νάτριο για την παρασκευή πόσιµου
διαλύµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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Η ισχύουσα περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, η επισήµανση και το εσώκλειστο φύλλο
οδηγιών χρήσης αποτελούν τις εκδόσεις στις οποίες συµφώνησαν το κράτος µέλος αναφοράς και τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη (εκτός της Ιρλανδίας) την ηµέρα 210 της αποκεντρωµένης διαδικασίας.
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