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Europos santrauka plačiajai visuomenei 

Novem 
meloksikamas 

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 
Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir 
kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė. 

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės 
į veterinarą, jei norite sužinoti daugiau apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti 
daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių 
diskusijų dalį (EPAR dalis). 

Kas yra Novem ir kam jis naudojamas? 

Novem – tai galvijams ir kiaulėms naudojamas vaistas nuo uždegimo. Jo sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos meloksikamo. 

Galvijams Novem skiriamas: 

• kartu su antibiotikais ūmioms kvėpavimo sistemos (plaučių ir kvėpavimo takų) infekcijoms gydyti; 

• kartu su geriamaisiais rehidratuojančiais vaistais (geriamaisiais vaistais reikiamam vandens kiekiui 
organizme atkurti) veršelių nuo vienos savaitės ir jaunų nelaktuojančių galvijų viduriavimui gydyti; 

• po nuraginimo galvijų juntamam skausmui malšinti; 

• ūminiam mastitui (tešmens uždegimui) gydyti, kartu taikant pagrindinį gydymą antibiotikais. 

Kiaulėms Novem skiriamas: 

• neinfekcinių lokomotorinių sutrikimų (poveikį gebėjimui judėti turinčių sutrikimų) sukeliamam 
raišumui ir uždegimui gydyti; 

• skausmui po nedidelių minkštųjų audinių operacijų, pvz., kastravimo malšinti; 

• infekcijoms, kurios išsivysto apsiparšiavus, kaip antai pogimdyminei septicemijai ir toksemijai 
(mastito, metrito ir agalaktijos sindromui) gydyti, kartu taikant pagrindinį gydymą antibiotikais. 
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Kaip naudoti Novem? 

Novem tiekiamas injekcinio tirpalo forma ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. Naudojama vaisto 
dozė priklauso nuo gyvūno ir jo kūno svorio. Vaistas švirkščiamas galvijams po oda, o kiaulėms – į 
raumenis. 

Kaip veikia Novem? 

Novem sudėtyje yra meloksikamo, kuris priskiriamas prie vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo 
uždegimo (NVNU). Meloksikamas slopina fermentą ciklooksigenazę, kuris dalyvauja prostaglandinų 
gamyboje. Kadangi prostaglandinai yra medžiagos, sukeliančios uždegimą, skausmą, eksudaciją 
(skysčio išsiskyrimą iš kraujagyslių esant uždegimui) ir karščiavimą, meloksikamas slopina šiuos ligos 
simptomus. 

Kokia Novem nauda nustatyta tyrimuose? 

Su įvairiais paskirties gyvūnais buvo atlikti tokie tyrimai, kuriais siekta įrodyti, kad pagal patvirtintas 
indikacijas naudojamas Novem yra veiksmingas ir saugus. Šie tyrimai parodė, kad kartu su 
antibiotikais naudojant Novem, klinikiniai rodikliai buvo geresni ir karščiavimo atvejų buvo mažiau, nei 
naudojant vienus antibiotikus. Be to, gydymas rehidratuojančio tirpalo ir Novem deriniu buvo 
veiksmingesnis už gydymą vienu rehidratuojančiu tirpalu. 

Kokia rizika siejama su Novem naudojimu? 

Galvijams ir kiaulėms tiek po oda, tiek į raumenis leidžiamas vaistas toleruojamas gerai; tik mažiau nei 
10 proc. galvijų, kuriems klinikinių tyrimų metu buvo atlikta injekcija po oda, injekcijos vieta šiek tiek 
laikinai patino. 

Labai retais atvejais gali pasireikšti anafilaktoidinės (alerginės) reakcijos, kurios gali būti sunkios (taip 
pat mirtinos) ir kurias reikia gydyti simptomiškai. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaistą duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Žmonės, kurie yra itin jautrūs (alergiški) nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, turi vengti sąlyčio su 
Novem. Atsitiktinai susišvirkštus vaisto, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, sušvirkštus vaistą, negalima skersti gyvūno ir jo mėsos arba pieno vartoti 
žmonių maistui. 

Galvijai 

Išlauka skerdienai – 15 parų, pienui – 5 paros. 

Kiaulės 

Išlauka skerdienai – 5 paros. 

Kodėl Novem buvo patvirtintas?  

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Novem nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 
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Kita informacija apie Novem: 

Europos Komisija 2004 m. kovo 2 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Novem registracijos 
pažymėjimą. Išsamų Novem EPAR rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą 
Novem gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. kovo mėn. 
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