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Loxicom (meloksikaami) 
Yleistiedot Loxicom-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Loxicom on ja mihin sitä käytetään? 

Loxicom on tulehduslääke, jota käytetään naudoilla, sioilla, hevosilla, koirilla ja kissoilla. 

Nauta 

Loxicomia käytetään naudoilla yhdessä asianmukaisen antibioottihoidon kanssa vähentämään äkillisen 
hengitystieinfektion (keuhkojen ja hengitysteiden infektio) kliinisiä merkkejä. Sitä voidaan käyttää 
yhdessä suun kautta annettavien nestetasapainon palauttavien nesteiden kanssa ripulin 
vähentämiseksi yli viikon ikäisillä vasikoilla ja muulla kuin lypsävällä nuorkarjalla. Sitä voidaan käyttää 
sarvienpoistoleikkauksen jälkeisen kivun lievittämiseen vasikoilla ja tukihoitona akuutin 
utaretulehduksen hoidossa yhdessä antibioottien kanssa. 

Sika 

Sioilla Loxicomia käytetään ei-infektiivisten liikuntaelinsairauksien (liikkumiskykyyn vaikuttavat muun 
kuin infektion aiheuttamat sairaudet) hoitoon ontumisen ja tulehduksen lievittämiseksi, sekä 
tukihoitona asianmukaisen antibioottilääkityksen kanssa porsimisen jälkeisten sairauksien, kuten 
verenmyrkytyksen ja toksemian (mastitis-metritis-agalaktia-oireyhtymä), hoidossa. 
Verenmyrkytyksessä ja toksemiassa verenkierrossa on bakteereja, jotka tuottavat haitallisia aineita 
(toksiineja). 

Hevonen 

Hevosilla Loxicomia käytetään ähkyn aiheuttaman mahakivun lievittämiseen ja tulehduksen ja kivun 
lievittämiseen sekä akuuteissa että kroonisissa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa. 

Koirat 

Koirilla Loxicomia käytetään kivun ja tulehduksen lievittämiseen ortopedisten leikkausten (esim. 
murtumaleikkaus) ja pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Loxicomia käytetään lisäksi 
tulehduksen ja kivun lievittämiseen tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa. 
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Kissat 

Kissoilla Loxicomia käytetään kivun ja tulehduksen lievittämiseen munasarjojen ja kohdun poiston, 
ortopedisten leikkausten ja pienehköjen pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Sitä 
käytetään lisäksi kivun ja tulehduksen lievittämiseen tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa. 

Loxicomin vaikuttava aine on meloksikaami, ja se on ns. geneerinen lääkevalmiste. Se tarkoittaa sitä, 
että Loxicom sisältää samaa vaikuttavaa ainetta ja toimii samalla tavoin kuin Euroopan unionin (EU) 
alueella jo myyntiluvan saanut alkuperäisvalmiste Metacam. 

Miten Loxicomia käytetään? 

Loxicomia on saatavana oraalisuspensiona (suun kautta otettavana suspensiona), oraalipastana, 
purutabletteina ja injektioliuoksena. Injektiot voidaan antaa laskimoon, lihakseen tai ihon alle. 
Käytettävä lääkemuoto ja annos riippuvat eläimestä ja hoidettavasta sairaudesta. 

Loxicomia saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Loxicomin käyttöä koskevaa lisätietoa saa 
pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Loxicom vaikuttaa? 

Loxicom sisältää meloksikaamia, joka kuuluu ei-steroidisiksi tulehduskipulääkkeiksi (NSAID) 
kutsuttujen lääkkeiden luokkaan. Meloksikaami toimii estämällä syklo-oksygenaasin, prostaglandiinien 
tuotantoon osallistuvan entsyymin toimintaa. Koska prostaglandiinit aiheuttavat tulehdusta, kipua, 
eksudaatiota (tulehdusnesteen tihkumista verisuonista tulehduksen aikana) sekä kuumetta, 
meloksikaami vähentää näitä sairauden merkkejä. 

Miten Loxicamia on tutkittu? 

Myyntiluvan jo saaneen alkuperäisvalmiste Metacamin vaikuttavan aineen hyötyä ja riskejä 
hyväksytyissä käyttöaiheissa on jo tutkittu, joten uusia tutkimuksia ei tarvitse tehdä Loxicamin osalta. 

Kuten kaikkien lääkkeiden osalta tehdään, yhtiö toimitti Loxicomin laatua koskevia tutkimuksia. Yhtiö 
suoritti myös tutkimukset, jotka osoittivat sen olevan biologisesti samanarvoinen 
alkuperäisvalmisteeseen nähden. Kaksi lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne saavat aikaan 
samat vaikuttavan aineen pitoisuudet elimistössä, jolloin niiden odotetaan vaikuttavan samalla tavalla. 

Mitkä ovat Loxicamin edut ja riskit? 

Koska Loxicam on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti samanarvoinen alkuperäislääkkeeseen 
nähden, sen hyödyn ja riskien katsotaan olevan samat kuin alkuperäislääkkeen. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Loxicomia koskevaa turvallisuustietoa, 
mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien ja pitäjien noudatettaviksi 
tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. Varotoimet ovat samat kuin alkuperäislääkevalmisteella, koska 
Loxicom on geneerinen lääkevalmiste. 
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Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. Se on myös aika, jonka pitää kulua lääkkeen antamisen jälkeen 
ennen kuin eläimen maitoa voidaan käyttää ihmisravinnoksi. 

Nauta 

Varoaika on 15 päivää lihan osalta ja viisi päivää maidon osalta. 

Sika 

Lihan osalta varoaika on viisi päivää. 

Hevonen 

Lihan osalta varoaika on viisi päivää, jos hevoselle on annettu 20 mg/ml:n injektioliuosta, ja kolme 
päivää, jos hevoselle on annettu 50 mg/ml:n oraalisuspensiota. Lääkettä ei saa käyttää 
ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa tuottavilla hevosilla. 

Miksi Loxicom on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Loxicomin on osoitettu olevan laadultaan vastaava ja biologisesti 
samanarvoinen Metacamin kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. Näin ollen virasto katsoi, 
että Metacamin tavoin Loxicomin hyöty on havaittuja riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää 
myyntilupa EU:ssa. 

Muuta tietoa Loxicomista 

Loxicom sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 10. helmikuuta 2009. 

Lisätietoa Loxicomista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/loxicom. 

Viraston verkkosivustolla on saatavissa tietoa myös alkuperäisvalmisteesta. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi marraskuussa 2018. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/loxicom
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