
Produced by: 

1- Company name:        Delta Pharma.
2- Trade name: Rovac 1.5, 3 M.I.U. Film Coated Tablets.
3- Generic name :         Spiramycin.
4- Composition:   Each Film Coated Tablet contains :

5- Pharmaceutical form: Film Coated Tablets.
6- Mechanism of Action:    Spiramycin is an antibiotic belonging to 
the macrolides group. The antibacterial spectrum of spiramycin is as follows
Sensitive species : 
Gram-positive aerobes :
Bacillus Cereus, Corynebacterium diphtheria, Enterococci 
Rhodococcus equi, Staphylococcus methicillin S, Staphylococcus methicillin R, 
Streptococcus B, Streptococcus non groupable, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogens 
Gram –negative aerobes:
Bordetella pertussis, Branhamella catarrhalis, Campylobacter 
Legionella, Moraxella
Anaerobes :
Actinomyces, Bacteroides, Eubacterium, Mobiluncus, peptostreptococcus, 
Porphyromonas, prevotella, Propionibacterium acnes
Others :
Borrelia burgdoferi, Chlamydia, Leptospires , 
Mycoplasma pneumoniae, Treponema palilidum
Moderately sensitive species :
Gram – positive : Neisseria gonorrhea
Anaerobes :
Clostridium perfringens
Others :
Ureaplasma urealyticum
Resistant species : 
Gram – positive : corynebacterium jeikeium,
Nocardia asteroids 
Gram – negative aerobes : Acinetobacter, 
Enterobacteria, Haemophilus, Pseudomonas
Anaerobes : Fusobacterium
Others : Mycoplasma hominis
N.B: some species are not mentioned in the spectrum due to the lack of therapeutic 
indication.
7- Pharmacokinetics Characteristics in patients 
Patients with impaired renal function:
Unchanged active drug is practically not eliminated by the renal route with the oral 
forms. With the IV route, the rate of renal elimination is very low.
Absorption :
-Rapid, but incomplete, absorption (absorption half-life: 20 min.)
-Absorption is not affected by concomitant food ingestion.
Distribution :
-After oral administration of spiramycin 6 M.I.U., 
 The peak serum concentration is 3.3 ug/ml.
-The half- life is about 8 hours
-Excellent diffusion occurs in the saliva, and excellent diffusion in the tissues (lungs: 
from 20 to 60 ug/g; tonsils: from 20 to 80 ug/g; infected sinuses: from 75 to 110 
ug/g; bone: from 5 to 100 ug/g). ten days after discontinuation of treatment 5, to 7 
ug/g of active constituent persists in the spleen, liver and kidneys.

-Spiramycin does not penetrate into the C.S.F
-It passes into breast milk and binds with plasma proteins (approximately 10%)
Metabolism :
Spiramycin is slowly inactivated in the liver, with formation of unknown 
metabolites.
Excretion :
-Biliary elimination is very extensive ; levels are 15 to 40 times higher than those in 
serum, 
High quantities are found in the feces.
-Only 10% of the ingested dose is found in urine.
8- Indications: These are derived from the antibacterial activity and the 
pharmacokinetic characteristics of spiramycin. They take into account both clinical 
studies involving the drug and its position in the currently available range of 
antibacterial products.
They are limited to:- 
Infections caused by micro-organisms defined as being sensitive (see Pharmacody-
namics section), notably the following: ENT, bronchopulmonar, stomatological, 
cutaneous, genital (in particular prostatic), and bone infections.  - Prophylaxis of 
meningococcal meningitis where there is a contraindication to Rifampicin: the aim 
is eradication of Neisseria meningitides from the nasopharynx. 
Spiramycin is not a treatment for meningococcal meningitis, it is recommended for 
prophylaxis in:- 
Patients after curative treatment and before return to the community.                                                                                 
- Subjects exposed to the oropharyngeal secretions of patients during the 10 days 
prior to hospitalization.                                
- Chemoprophylaxis in acute rheumatic fever in subjects allergic to penicillin.                                                                   
- Toxoplasmosis in pregnant females.  
9- Dosage and administration   : 2 to 3 tablets 3 M.I.U. or 4 to 6 tablets 1.5 M.I.U. 
(i.e. 6 to 9 M.I.U.) daily, in 2 or 3 separate doses.                    
Prophylaxis of meningococcal meningitis: 3 M.I.U. / 12 hours.                                                                                
Special populations:                                                        
Patients with impaired renal function: Due to the very small rate of urinary 
elimination, no dosage adaptation is necessary. (See Pharmacokinetics section). 
Overdose:                                                                     
There is no specific antidote for Spiramycin overdosage. In case of suspected 
massive overdosage, a symptomatic and supportive treatment is recommended.
10- Contra-indications: Hypersensitivity to Spiramycin.
11- Side effects :
Gastrointestinal effects:                                               
Nausea, vomiting, diarrhea and very rare cases of pseudo-membranous colitis have 
been reported.  
Hypersensitivity reactions:      
Rash, urticaria, pruritus.                                                  
Very rare angioedema, anaphylactic shocks.             
Isolated cases of vasculitis, including Henoch-Schonlein purpura. 
Peripheral and central nervous system:
Occasional cases of transient paresthesia. 
Liver:                                                                               
Very rare cases of liver tests function abnormalities have been reported.   
Hematology:                                                                     
Very rare cases of acute hemolysis have been reported.
12- Drugs interactions:
Levodopa: inhibition of absorption of carbidopa with decreased levodopa plasma 
levels.Where necessary, patients should be closely monitored and the levodopa 
dosage levels adjusted.
13 - Pregnancy & Lactation:
Pregnancy:
Safety of Spiramycin during pregnancy has not been studied in controlled trials. 
However, it has been safely used for many years in pregnant women.
Lactation: Spiramycin is excreted in the human milk. Therefore the use of 
Spiramycin in nursing mothers is not recommended.
14 -Precaution & warning :As very rare cases of acute hemolysis have been 
reported in patients with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, the use of 
spiramycin in this patient population is not recommended.
15-Package  : 
Carton box contains 1 (Al/PVC) strip contains 10 tablets + insert leaflet.
16- Storage :
Store at temperature not exceeding 30ºC in a dry place. 



٨- دواعى اإلستعمال :
تأتى دواعى اإلستعمال من اخلصائص احلركية و النشاط املضاد للبكتيريا ملادة سبيراميسني مع األخذ فى 

اإلعتبار الدراسات اإلكلينيكية التى تضمنت املستحضر و كذلك فاعلية املستحضر وسط العديد من 
.ً املضادات احليوية املتاحة حاليا

وتقتصر دواعى االستعمال على:
العدوى  التى تسببها  امليكروبات التى ذكرت سالفاً والتى تتأثر بسبيراميسني وهى كاآلتى:

عدوى األنف واألذن واحلنجرة- عدوى الشعب الهوائية- عدوى الفم- عدوى اجللد- عدوى األجهزة التناسلية 
وبخاصة املتعلقة بالبروستاتا- عدوى العظام- الوقاية من إلتهاب أغشية املخ (اإللتهاب السحائى) والتى 

يحظر فيها إستخدام ريفامبيسني .والهدف من إستخدام سبيراميسني فى هذه احلالة هو القضاء على 
ميكروب نيسيريا مينينجيتيديس من التجويف األنفى البلعومى.على أن سبيراميسني ال يستخدم لعالج 

إلتهاب اغشية املخ (اإللتهاب السحائى) إال أنه يستخدم للوقاية فى حاالت:
١- املرضى بعد إنتهاء مدة العالج و قبل العودة ملمارسة النشاط اليومى.

٢-األشخاص الذين يتعرضون إلفرازات األنف و الفم و املرضى خالل ١٠ أيام التى تسبق التواجد باملستشفى 
للعالج .

٣- للوقاية من اإلصابات البكتيرية  فى مرضى احلمى الروماتيزمية ولديهم حساسية للبنسيللني .
حاالت التوكسوبالزموزيز فى السيدات احلوامل.

                        
٩- اجلرعة : 

من قرص الى ٣ أقراص من (٣ مليون وحدة دولية) أو ٤ أو  ٦ أقراص من (١,٥ مليون وحدة دولية) (أى من ٦ الى 
٩ مليون وحدة دولية ) فى اليوم على جرعتني أو ثالث جرعات منفصلة.

للوقاية من إلتهابات أغشية املخ (اإللتهاب السحائى):٣ مليون وحدة دولية كل ١٢ ساعة.
اجلرعة فى حاالت خاصة: املرضى ذوى اإلعتالل فى وظائف الكلى: ال توجد ضرورة لضبط اجلرعة وذلك ألن 

ً.( راجع حركية الدواء). معدل التخلص من املستحضر عن طريق الكلى ضئيل جدا
حاالت اجلرعات املفرطة  أو زيادة اجلرعات:

ال يوجد مضاد للتسمم فى حاالت اجلرعة املفرطة من سبيراميسني.

١٠- موانع اإلستعمال : احلساسية املفرطة لسبيراميسني.

١١- اآلثار اجلانبية :-
ً ,إلتهاب القولون الكاذب. اجلهاز الهضمى: غثيان – قيىء- إسهال- وفى حاالت نادرة جدا

ً ما يحدث تورم فى  أنسجة األوعية  تفاعالت فرط احلساسية : طفح جلدى- أرتيكاريا- حكة- و نادرا
الدموية- صدمات نتيجة احلساسية- حاالت فردية من إلتهاب األوعية  الدموية فيما يعرف بهينوش 

سكونلني .
اجلهاز العصبى الطرفى و املركزى:

حاالت وهن وضعف مؤقتة .
الكبد:

ً من إضطرابات فى وظائف الكبد. مت تسجيل حاالت نادرة جدا
 الدم: 

ً من تكسير الدم. مت تسجيل حاالت نادرة جدا

١٢- التداخالت مع األدوية األخرى :
ليفودوبا: يقل معدل إمتصاص ليودوبا كما يقل مستوى ليفودوبا فى البالزما لذا فى احلاالت الضرورية  يجب 

متابعة املرضى كما يجب ضبط جرعات ليفودوبا.

١٣- احلمل والرضاعة :
 لم تثبت الدراسات إستخدام سبيراميسني بأمان فى احلمل إال أنه يستخدم بأمان فى احلمل منذ سنوات 

عديدة.
فى حاالت الرضاعة : ال يوصى باستخدام سبيراميسني فى حاالت الرضاعة ذلك ألنه يتم افراز 

سبيراميسني فى لنب األم.

١٤- التوصيات و التحذيرات :
ً من تكسير الدم فى املرضى ذوى نقص إنزمي ٦ فوسفات ديهيدروجينيز  لذا ال  مت تسجيل حاالت نادرة جدا

يوصى باستخدام سببيراميسني مع هؤالء املرضى.

١٥- العبوة : 
 علبة كرتون حتتوى على شريط واحد  يحتوى على ١٠ أقراص + نشرة داخلية.

 
١٦- طريقة احلفظ :

يحفظ عند درجة حرارة ال تزيد عن ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف .

١- اسم الشركة : دلتا فارما.
٢- اإلسم التجارى : روڤاك ١,٥-٣ مليون وحدة دولية أقراص مغلفة.

٣- اإلسم العلمى : سبيراميسني.
٤- املكونات : سبيراميسني ١,٥ - ٣ مليون وحدة دولية.

٥- الهيئة :أقراص مغلفة.
٦- طريقة عمل املستحضر:

سبيراميسني هو مضاد حيوى يتبع مجموعة املاكروليد و يشمل نشاطه الفصائل التالية:
الفصائل التى تتأثر بسبيراميسني:

البكتيريا الهوائية املوجبة لصبغة جرام:
باسيلس سيرس- كورايني بكتيرمي ديفتيريا- انتيروكوكاى- رودوكوكس ايكوى- فصائل ستافيلوكوكس التى 

تتأثر بامليسيسيللني والتى ال تتأثر بامليسيسيللني- ستربتوكوكس( ب)- ستربتوكوكس- ستربتوكوكس 
نيمونى- ستربتوكوكس بيوجينز.

البكتيريا الهوائية السالبة لصبغة جرام:
بورديتيال بيرتوزيز-برانهاميال كاتاراليز- كامبيلوباكتير- ليجونيال- موراكسيال.

البكتيريا الالهوائية:
اكتينومايسيز- بكتيرويدز- ايوبكتيرمي- موبيلونكس-بيبتوستريبتوكوكس- بورايروموناس- بريفوتيال- 

بروبيونوبكتيرمي اكنز.
فصائل اخرى: بوريليا بيرجدوفرى- كالميديا- ليبتوسبيرس- ميكوبالزما نيمونى- تريبونيما باليدوم.

الفصائل متوسطة التأثر بسبيراميسني:
البكتيريا املوجبة لصبغة جرام:

نيسيريا جونوريا.
البكتيريا الالهوائية:

كلوستريدمي بيرفرينجينز.
فصائل أخرى:يوريا بالزما يورياليتيكم.
الفصائل التى ال تتاثر بسبيراميسني:

البكتيريا املوجبة لصبغة جرام: كوراينيبكتيرمي جيكيم- نوكارديا استيرويدز.
البكتيريا الهوائية السالبة لصبغة جرام:اسينوباكتر- انتيروبكتيريا- هيموفليس-  سودوموناس.

البكتيرياالالهوائية:فيوسيبكتيرمي.
فصائل اخرى: ميكوبالزما هومينيس.

ً لعدم وجود دواعى عالجية. ملحوظة: بعض الفصائل لم يتم ذكرها ضمن نشاط سبيراميسني نظرا
٧- احلركية الدوائية :

خصائص املستحضر للمرضى  الذين لد يهم خلل فى وظائف الكلى:
ال يتم التخلص من املستحضر فى صورة نشطة و غير متغيرة عن طريق الكلى و ذلك مع اجلرعات التى يتم 

ً  وذلك مع اجلرعات التى تتم باحلقن الوريدى. تناولها بالفم ويكون اإلخراج عن طريق الكلى بطيئاً جدا
 اإلمتصاص: يكون اإلمتصاص سريعاً لكن غير كامل و تبلغ فترة نصف عمراإلمتصاص ٢٠ دقيقة وال يتأثر 

االمتصاص بتناول الطعام .
اإلنتشار: عقب تناول جرعة ٦مليون وحدة دولية من املستحضر فان أعلى تركيز فى الدم يبلغ ٣,٣ 

ميكروجرام/مل وتبلغ فترة عمر النصف ٨ ساعات.
ويحدث أفضل إنتشار فى اللعاب .

كذلك يتم أفضل إنتشار فى خاليا الرئة ويكون من ٢٠ إلى ٦٠ ميكروجرام/ جرام وفى خاليا اللوزتني من ٢٠الى 
٨٠ ميكروجرام/جرام وفى خاليا اجليوب األنفية من ٧٥الى ١١٠ ميكروجرام/جرام  وفى خاليا العظام من ٥الى 

١٠٠ ميكروجرام/جرام وذلك بعد ١٠ أيام من ايقاف العالج.
ويظل من ٥ إلى ٧ ميكروجرام/جرام من املادة الفعالة فى الطحال و الكبد والكلى.

وال يعبر سبيراميسني إلى سائل النخاع الشوكى .
.ً وينتشر فى لنب األم و يرتبط ببروتينات البالزما بنسبة ١٠٪ تقريبا

التمثيل الغذائى : يتم التمثيل الغذائى لسبيراميسني ببطء فى الكبد و تنتج مركبات غير معروفة.
اإلخراج: يتم اإلخراج عن طريق العصارة الصفراوية إلى حد كبير  ويزداد املعدل من ١٥ إلى٤٠ مرة أعلى 

من املستوى فى الدم كما توجد كميات كبيرة فى البراز.
ويوجد فى البول ١٠٪ فقط من اجلرعة.


