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Περίληψη EPAR για το κοινό 

Novem 
μελοξικάμη 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός 
του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση 
(CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις 
σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. 

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον 
κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την 
επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR). 

Τι είναι το Novem και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Novem είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο που χορηγείται σε βοοειδή και χοίρους. Περιέχει τη δραστική 
ουσία μελοξικάμη. 

Στα βοοειδή, το Novem χορηγείται για τη θεραπεία: 

• Της οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (λοίμωξη των πνευμόνων και των αεραγωγών) σε συνδυασμό 
με αντιβιοτικά. 

• Της διάρροιας σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της μίας εβδομάδας και σε νεαρές μη 
γαλακτοπαραγωγές μοσχίδες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία (φάρμακα 
που χορηγούνται από το στόμα για την αποκατάσταση των επιπέδων νερού στον οργανισμό). 

• Του άλγους μετά την αποκεράτωση σε μόσχους. 

• Της οξείας μαστίτιδας (φλεγμονή των μαστών), σε συνδυασμό με τη χορήγηση της βασικής 
αντιοβοτικής θεραπείας. 

Στους  χοίρους, το Novem χορηγείται για τη θεραπεία: 

• Της χωλότητας και της φλεγμονής σε μη μολυσματικές διαταραχές του κινητικού συστήματος 
(ασθένειες που επηρεάζουν την ικανότητα κίνησης). 
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• Του άλγους που σχετίζεται με δευτερεύουσες χειρουργικές επεμβάσεις σε μαλακούς ιστούς, όπως ο 
ευνουχισμός. 

• Λοιμώξεων που εμφανίζονται μετά από τοκετό, όπως επιλόχεια σηψαιμία και τοξαιμία (σύνδρομο 
μαστίτιδας-μητρίτιδας-αγαλαξίας) σε συνδυασμό με τη χορήγηση της βασικής αντιβιοτικής 
θεραπείας. 

Πώς χρησιμοποιείται το Novem; 

Το Novem διατίθεται υπό μορφή ενέσιμου διαλύματος. Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Η δόση που 
πρέπει να χορηγηθεί εξαρτάται από το ζώο και το σωματικό του βάρος. Οι ενέσεις χορηγούνται υποδόρια 
για τα βοοειδή και ενδομυϊκά για τους χοίρους. 

Πώς δρα το Novem; 

Το Novem περιέχει μελοξικάμη, η οποία ανήκει στην κατηγορία των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων (ΜΣΑΦ). Η μελοξικάμη ενεργεί αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου κυκλοξυγενάση, το 
οποίο συμμετέχει στην παραγωγή προσταγλανδινών. Δεδομένου ότι οι προσταγλανδίνες είναι ουσίες που 
προκαλούν φλεγμονή, άλγος, εξίδρωση (έκκριση υγρού από τα αιμοφόρα αγγεία σε φλεγμονή) και 
πυρετό, η μελοξικάμη μειώνει τα εν λόγω συμπτώματα της νόσου. 

Ποια είναι τα οφέλη του Novem σύμφωνα με τις μελέτες; 

Για την κατάδειξη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Novem για τις εγκεκριμένες χρήσεις 
του διενεργήθηκαν κατάλληλες μελέτες σε διάφορα είδη ζώων. Οι μελέτες κατέδειξαν ότι η προσθήκη 
Novem σε θεραπεία με αντιβιοτικά βελτίωσε σημαντικά τις κλινικές παραμέτρους και μείωσε τον πυρετό 
σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο αντιβιοτικών. Παρομοίως, η θεραπεία συνδυασμού διαλύματος 
ενυδάτωσης και Novem απέφερε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη χορήγηση μόνο διαλύματος 
ενυδάτωσης. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Novem; 

Σε βοοειδή και χοίρους τόσο η υποδόρια όσο και η ενδομυϊκή χορήγηση είναι καλώς ανεκτές. Σε 
ποσοστό μικρότερο του 10 % των βοοειδών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία στο πλαίσιο των κλινικών 
μελετών παρατηρήθηκε μόνο μια ελαφριά παροδική εξοίδηση στο σημείο της ένεσης μετά από την 
υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου. 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν αναφυλακτικές (αλλεργικές) αντιδράσεις, οι οποίες 
ενδέχεται να είναι σοβαρές (ακόμη και θανατηφόρες) και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Άτομα με υπερευαισθησία (αλλεργία) στα ΜΣΑΦ πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το Novem. Σε 
περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, πρέπει να αναζητείται αμέσως ιατρική συμβουλή. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως 
τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του ή του γάλακτός του για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. 
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Βοοειδή 

Η περίοδος αναμονής είναι 15 ημέρες για το κρέας και πέντε ημέρες για το γάλα. 

Χοίροι 

H περίοδος αναμονής για το κρέας είναι πέντε ημέρες. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Novem;  

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) του Οργανισμού έκρινε ότι τα οφέλη του Novem 
υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω 
φαρμάκου  στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Novem 

Στις 2 Μαρτίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Novem. Η πλήρης EPAR του Novem διατίθεται στον δικτυακό τόπο του 
Οργανισμού, στη διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary Medicines/European public 
assessment reports. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Novem, οι κάτοχοι 
ζώων ή οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διαβάσουν το φύλλο οδηγιών χρήσης που συνοδεύει το φάρμακο ή να 
επικοινωνήσουν με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό τους.  

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Μάρτιος 2017. 
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