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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Melovem 
Meloxikám 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az 
állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 
miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 
állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 
állatorvosához! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást! 

Milyen típusú gyógyszer a Melovem? 

A Melovem egy meloxikám nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Oldatos injekció (5 mg/ml, 
20 mg/ml és 30 mg/ml) formájában kapható. 

A Melovem „generikus gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy a Melovem hasonló egy olyan „állatgyógyászati 
referencia-gyógyszerhez”, amely ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza. Míg a referencia-gyógyszer, a 
Metacam csak 5 mg/ml és 20 mg/ml hatáserősségű oldatos injekcióban, a Melovem 30 mg/ml oldatos 
injekció formájában is kapható.  

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Melovem? 

A Melovem-et szarvasmarháknál a megfelelő antibiotikum terápiával együttesen az akut légzőszervi 
fertőzések (tüdő- és légúti fertőzések) tüneteinek csökkentésére alkalmazzák. Egy hetesnél idősebb 
borjaknál és fiatal, nem tejelő szarvasmarháknál orális rehidrációs terápiával (a szervezet 
vízháztartásának helyreállítására szolgáló orális gyógyszerekkel) kiegészítve hasmenés kezelésére is 
alkalmazható. A 20 mg/ml és 30 mg/ml hatáserősségű oldatos injekciót ezenkívül akut tőgygyulladás 
kezelésére is alkalmazzák antibiotikum terápiával kombinálva.  

A Melovem oldatos injekciót (5 mg/ml, 20 mg/ml és 30 mg/ml) sertések esetében a sántaság 
tüneteinek és a nem fertőző mozgásszervi rendellenességekkel (a mozgási képességet érintő 
betegségekkel) járó gyulladásnak a csökkentésére alkalmazzák. Az 5 mg/ml oldatos injekció a kisebb 
lágyszöveti sebészeti beavatkozások, például a kasztráció (a herék műtéti eltávolítása) után fellépő 
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fájdalom enyhítésére alkalmazható. A 20 mg/ml és 30 mg/ml hatáserősségű oldatos injekciókat 
megfelelő antibiotikum terápia mellett az ellés után kialakuló betegségek, például a puerperális szepszis 
(baktériumok jelenléte a vérben) és a toxémia (mérgezés, masztitisz-metritisz-agalaktia szindróma) 
kezelésére alkalmazzák. 

A Melovem oldatos injekciót (20 mg/ml) lovaknál a kólika (hasi fájdalom) és a vázizomrendszer 
rendellenességeivel járó gyulladás és fájdalom enyhítésére alkalmazzák. 

Hogyan fejti ki hatását a Melovem? 

A Melovem meloxikámot tartalmaz, amely a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID) 
osztályába tartozik. A meloxikám a prosztaglandin-termelésben szerepet játszó ciklooxigenáz nevű 
enzim gátlása révén fejti ki hatását. Mivel a prosztaglandinok gyulladást, fájdalmat, váladékképződést 
(vérerekből történő folyadékszivárgás gyulladás esetén) és lázat kiváltó anyagok, a meloxikám a 
betegség ezen tüneteit csökkenti. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Melovem-et? 

Mind borjak, mind sertések esetében végeztek vizsgálatokat annak kimutatására, hogy a Melovem 
biológiailag egyenértékű a referencia-gyógyszerrel, a Metacam-mal.  

Milyen előnyei voltak a Melovem alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Mivel a Melovem biológiailag egyenértékű a referencia-gyógyszerrel, előnyei azonosnak tekintendők a 
referencia-gyógyszer előnyeivel. Két gyógyszer akkor biológiailag egyenértékű, ha ugyanolyan 
mennyiségű hatóanyagot eredményeznek a szervezetben. 

Milyen kockázatokkal jár a Melovem alkalmazása?  

Szarvasmarháknál és sertéseknél az injekció bőr alá és izomba való beadását követően kisebb, 
átmeneti duzzanat volt megfigyelhető az injekció beadásának helyén. Lovak esetében az injekció 
beadásának helyén átmeneti duzzanat keletkezhet, amely beavatkozás nélkül megszűnik. 

Az injekció beadását követően nagyon ritkán potenciálisan súlyos vagy végzetes anafilaxiás (súlyos 
allergiához hasonló) reakciók jelentkezhetnek, amelyek tüneti kezelést igényelnek. 

A Melovem nem alkalmazható olyan állatoknál, amelyeknél máj-, szív-, veseproblémák vagy vérzési 
rendellenességek állnak fenn, illetve amelyek emésztőrendszere irritált vagy fekélyes. A készítmény 
alkalmazása tilos olyan állatoknál, amelyek túlérzékenyek (allergiásak) a hatóanyaggal vagy a 
készítmény bármely más összetevőjével szemben. Amennyiben szarvasmarhák hasmenésének 
kezelésére alkalmazzák, a Melovem nem alkalmazható egy hetesnél fiatalabb állatok esetében. Továbbá 
a Melovem nem alkalmazható 6 hetesnél fiatalabb lovak esetében sem. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel szemben túlérzékeny (allergiás) személyeknek kerülniük kell a 
Melovem-mel való érintkezést. A gyógyszer véletlen öninjekciózása esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 
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Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az az időtartam, amelynek a gyógyszer alkalmazása és az 
állat levágása, illetve húsának, tojásának vagy tejének emberi fogyasztásra történő felhasználása 
között el kell telnie. Egyúttal azt az időtartamot is jelenti, amelynek a gyógyszer alkalmazása és a tej 
ember általi fogyasztása között kell eltelnie. 

Szarvasmarha 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő hús esetén tizenöt, tej esetén pedig öt nap. 

Sertés 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő hús esetén öt nap. 

Ló 
Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő hús esetén öt nap. A készítmény emberi fogyasztás céljára 
tejet adó lovaknál nem alkalmazható. 

Miért engedélyezték a Melovem forgalomba hozatalát?  

A CVMP az Európai Unió követelményeivel összhangban úgy ítélte meg, hogy a Melovem biológiailag 
egyenértékűnek bizonyult a Metacam-mal. Ezért a CVMP-nek az volt a véleménye, hogy a Metacam-
hoz hasonlóan a Melovem engedélyezett javallatokban történő alkalmazásának előnyei meghaladják a 
kockázatokat, ezért javasolta a Melovem-re vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. Az 
előny/kockázat profil az EPAR tudományos értekezéseket tartalmazó moduljában található. 

A Melovem-mel kapcsolatos egyéb információ: 

2009. július 7-én az Európai Bizottság a Melovem-re vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a 
doboz címkéjén/külső csomagolásán található. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 07-2013. 
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