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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Melovem 
meloksikaami 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten 
eläinlääkekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston perusteella. 

Teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi 
terveydentilasta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriisi. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten 
perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös EPAR-arviointilausuntoon). 

Mitä Melovem on? 

Melovem on lääke, jonka vaikuttava aine on meloksikaami. Sitä saa injektionesteenä, liuoksena (5 
mg/ml, 20 mg/ml ja 30 mg/ml). 

Melovem on niinsanottu geneerinen lääkevalmiste. Se tarkoittaa, että Melovem on samanlainen kuin 
alkuperäiseläinlääke, joka sisältää samaa vaikuttavaa ainetta. Alkuperäislääke Metacam on saatavissa 
5 mg:n/ml ja 20 mg:n/ml injektioliuoksena, mutta Melovemia saa myös 30 mg:n/ml injektioliuoksena.  

Mihin Melovem-valmistetta käytetään? 

Melovemia käytetään naudoilla yhdessä asianmukaisen antibioottihoidon kanssa vähentämään 
äkillisten keuhkojen ja hengitysteiden infektioiden oireita. Sitä voidaan myös käyttää yli viikon ikäisten 
vasikoiden ja muun kuin lypsävän nuorkarjan ripulin hoitoon yhdessä suun kautta annettavan 
nestehoidon kanssa nestetasapainon palauttamiseksi. 20 mg:n/ml ja 30 mg:n/ml injektioliuosta 
käytetään myös yhdessä antibioottihoidon kanssa äkillisen utaretulehduksen hoitoon.  

Melovem-injektioliuosta (5 mg/ml, 20 mg/ml ja 30 mg/ml) käytetään sioilla vähentämään 
lamaantuneisuuden (kyvyttömyys kävellä normaalisti) ja tulehduksen oireita sellaisten liikuntaelimistön 
sairauksien hoidossa, jotka eivät ole tarttuvia. 5 mg:n/ml injektioliuosta voidaan käyttää leikkauksen 
jälkeisen kivun lievittämiseen pienehköissä pehmytkudosleikkauksissa kuten kastraatiossa (kivesten 
poisto leikkauksella). 20 mg:n/ml ja 30 mg:n/ml injektioliuosta voidaan käyttää asianmukaisen 
antibioottihoidon kanssa hoidettaessa poikimisen jälkeisiä sairauksia, kuten verenmyrkytys (bakteereja 
veressä) ja toksemia (MMA-syndrooma). 
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Melovem-injektioliuosta (20 mg/ml) käytetään hevosilla ähkyn (vatsakipujen) lievittämiseen ja 
tulehduksen ja kivun lievittämiseen tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa. 

Miten Melovem vaikuttaa? 

Melovem sisältää meloksikaamia, joka on steroideihin kuulumaton tulehduskipulääke (NSAID). 
Meloksikaami toimii estämällä prostaglandiinien tuotantoon osallistuvan syklo-oksygenaasientsyymin 
toimintaa. Koska prostaglandiinit aiheuttavat tulehdusta, kipua, eksudaatiota (tulehdusnesteen 
tihkumista verisuonista tulehduksen aikana) sekä kuumetta, meloksikaami vähentää näitä sairauden 
merkkejä. 

Miten Melovemia on tutkittu? 

Sekä vasikoilla että sioilla on tehty tutkimuksia sen osoittamiseksi, että Melovem on biologisesti 
samanarvoinen alkuperäislääke Metacamin kanssa.  

Mitä hyötyä Melovemista on havaittu tutkimuksissa? 

Koska Melovemin katsotaan olevan biologisesti samanarvoinen alkuperäislääkkeen kanssa, sen 
tarjoaman hyödyn katsotaan olevan saman kuin alkuperäislääkkeen. Kaksi lääkettä ovat biologisesti 
samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta elimistössä. 

Mitä riskejä Melovemiin liittyy?  

Naudoilla ja sioilla on injektion jälkeen havaittu vähäistä ohimenevää turvotusta injektiokohdassa ihon 
alla ja lihaksessa. Myös hevosilla injektiokohdassa voi esiintyä ohimenevää turvotusta, joka paranee 
ilman toimenpiteitä. 

Hyvin harvinaisissa tapauksissa injektion jälkeen voi ilmetä vakavia tai mahdollisesti kuolemaan 
johtavia anafylaktoidisia (vaikeaa allergista reaktiota muistuttavia) reaktioita, ja ne tulee hoitaa 
oireenmukaisesti. 

Melovemia ei saa antaa eläimille, joilla on maksa-, sydän- tai munuaisongelmia, verenvuotohäiriöitä tai 
ruoansulatuskanavan ärsytystä tai haavaumia. Sitä ei myöskään saa antaa eläimille, jotka ovat 
yliherkkiä (allergisia) lääkevalmisteen vaikuttavalle aineelle tai muille aineosille. Nautojen ripulia 
hoidettaessa Melovemia ei saa käyttää alle yhden viikon ikäisillä eläimillä. Melovemia ei saa myöskään 
antaa alle kuuden viikon ikäisille hevosille. 

Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) steroideihin kuulumattomille tulehduskipulääkkeille 
(NSAID), on vältettävä kosketusta Melovemin kanssa. Jos lääkettä ruiskuttaa vahingossa itseensä, on 
käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen. 

Miten pitkä on lääkevalmisteen varoaika? 

Varoaika tarkoittaa lääkkeen antamisen jälkeistä aikaa, joka on odotettava, ennen kuin eläin voidaan 
teurastaa ja sen liha voidaan käyttää elintarvikkeeksi tai munia tai maitoa voidaan käyttää 
ihmisravinnoksi. Se tarkoittaa myös lääkkeen antamisen jälkeistä aikaa, joka on odotettava, ennen 
kuin maitoa voidaan käyttää ihmisravinnoksi. 

Naudat 
 
Melovem  
EMA/308045/2009 Sivu 2/3 
 



Lihan osalta varoaika on 15 päivää ja maidon osalta viisi päivää. 

Siat 

Lihan osalta varoaika on viisi päivää. 

Hevoset 

Lihan osalta varoaika on viisi päivää. Lääkettä ei saa käyttää ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa 
tuottavilla hevosilla. 

Miksi Melovem on hyväksytty?  

Eläinlääkekomitea katsoi, että Melovemin on osoitettu olevan biologisesti samanarvoinen Metacamiin 
nähden Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. Tämän vuoksi eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, 
että Metacamin tavoin Melovemin hyöty on sen riskejä suurempi, kun sitä käytetään hyväksytyissä 
käyttöaiheissa, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä Melovemia varten. Valmisteen hyöty-riskisuhde 
on esitetty tämän EPAR-arviointilausunnon tieteellisen käsittelyn osiossa. 

Muita tietoja Melovemista 

Euroopan komissio myönsi 7. heinäkuuta 2009 Melovemille koko Euroopan unionin alueella voimassa 
olevan myyntiluvan. Myyntipäällysmerkinnässä/ulkopakkauksessa on tieto valmisteen 
reseptistatuksesta. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi heinäkuussa 2013. 
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