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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Oxybee 
oksaalihappo 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 
Oxybee-lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut tätä eläinlääkevalmistetta ja 
päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä sille Euroopan unionissa sekä sen käytön ehdoista. 
Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Oxybeen käytöstä. 

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Oxybeen käytöstä pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä 
tai apteekista. 

Mitä Oxybee on ja mihin sitä käytetään? 

Oxybee on lääke, jolla hoidetaan varroosia mehiläisyhteiskunnissa. Varroosi on mehiläisten sairaus, 
jota aiheuttaa loinen nimeltä varroapunkki (Varroa destructor). Varroapunkki käyttää ravinnokseen 
täysi- ja keskenkasvuisten mehiläisten verta, mikä aiheuttaa mehiläisille haittaa ja/tai voi johtaa 
niiden kuolemaan. Punkki voi myös levittää viruksia ja bakteereja. Merkittävä punkkitartunta voi 
tuhota mehiläisyhteiskunnan. Oxybeeta saa käyttää vain yhteiskunnissa, joissa ei ole sikiöintiä. 

Sen vaikuttava aine on oksaalihappo. 

Miten Oxybeeta käytetään? 

Oxybeeta on saatavana jauheena ja liuoksena, joista valmistetaan dispersio mehiläispesää varten. 
Sitä saa ilman reseptiä. Oxybee tiputellaan pesässä olevien mehiläisten päälle. Sitä saa käyttää vain, 
kun ulkolämpötila on vähintään 3 °C. Dispersio on lämmitettävä ennen käyttöä 30–35 °C:een. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Oxybee vaikuttaa? 

Oksaalihapon vaikutusmekanismia punkkeihin ei tunneta täysin, mutta lääkkeen happamuuden 
arvellaan tappavan punkit, kun ne joutuvat kosketuksiin valmisteen kanssa. 
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Mitä hyötyä Oxybeesta on havaittu tutkimuksissa? 

Oxybeen tehoa varroapunkkeihin tutkittiin kahdessa kenttätutkimuksessa Euroopan maissa, joissa on 
erilainen ilmasto. Ensimmäisessä tutkimuksessa Oxybee-hoitoa verrattiin toiseen oksaalihappoa 
sisältävään lääkkeeseen ja hoitamattomaan ryhmään. Toisessa tutkimuksessa Oxybeeta verrattiin 
hoitamattomaan ryhmään. Kuolleet punkit laskettiin ensimmäisessä tutkimuksessa päivittäin ja 
toisessa tutkimuksessa kolmesti viikossa kolmen viikon ajan hoidon jälkeen. Oxybee tappoi punkit 97 
prosentin teholla ensimmäisessä tutkimuksessa ja 95 prosentin teholla toisessa tutkimuksessa. 

Mitä riskejä Oxybeehen liittyy? 

Oxybeen yleisin sivuvaikutus (useammassa kuin yhdessä mehiläisyhteiskunnassa kymmenestä) on 
mehiläisten kuolleisuuden nousu. Tämä ei vaikuttanut yhteiskuntien pitkäaikaiseen kehitykseen. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

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

Oxybee on erittäin hapan valmiste. Se voi ärsyttää ihoa, silmiä tai limakalvoja tai aiheuttaa niiden 
syöpymistä. Näiden alueiden joutumista suoraan kosketukseen lääkkeen kanssa sekä kosketusta 
kädestä suuhun tai silmiin on vältettävä. Hoidon aikana on käytettävä suojavaatteita, haponkestäviä 
käsineitä ja suojalaseja. Saastuneet vaatteet on riisuttava välittömästi. Kädet ja altistunut iho on 
pestävä välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä. Lääkettä käsiteltäessä ei saa juoda, syödä eikä 
tupakoida. Käytetyt mitta-astiat ja tyhjät säiliöt on hävitettävä välittömästi turvallisella tavalla. 

Jos henkilö on vahingossa niellyt valmistetta, suu on pestävä vedellä. On juotava vettä tai maitoa, 
mutta ei saa yrittää oksentaa. Jos lääkettä joutuu silmään, silmä on huuhdeltava huolellisesti vedellä 
(poista piilolinssit ensin). On käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen, ja pakkausseloste tai 
myyntipakkaus on näytettävä lääkärille. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun hunajaa saa käyttää 
ihmisravinnoksi. 

Oxybee-valmisteella hoidettujen mehiläisten varoaika on hunajan osalta nolla vuorokautta, mikä 
tarkoittaa sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi Oxybee on hyväksytty? 

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Oxybeen hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Muita tietoja Oxybeesta  

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Oxybeelle 
01/02/2018. 

Oxybeeta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/ European public assessment reports. 
Lisätietoja Oxybeella annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 



 
 
Oxybee   
EMA/567879/2017  Sivu 3/3 
 
 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi syyskuussa 2017. 
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