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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Novaquin 
meloksikāms 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Novaquin. Tajā ir paskaidrots, 
kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un 
sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Novaquin lietošanu. 

Praktiskai informācijai par Novaquin lietošanu dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem jāizlasa zāļu 
lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

 

Kas ir Novaquin un kāpēc tās lieto? 

Novaquin ir veterināras zāles, ko lieto iekaisuma un sāpju mazināšanai akūtu un hronisku skeleta-
muskuļu sistēmas bojājumu (muskuļu un kaulu slimību) gadījumos zirgiem. Tās satur aktīvo vielu 
meloksikāmu. 

Novaquin ir “ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Novaquin ir līdzīgas “atsauces zālēm”, kas jau ir 
reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Metacam.  

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kā lieto Novaquin? 

Novaquin ir pieejamas kā 15 mg/ml iekšķīgi lietojama suspensija, un tās var iegādāties tikai pret 
recepti. Tās lieto reizi dienā līdz divām nedēļām ilgi. Tās lieto kopā ar barību vai, ievadot tieši mutē 
devu 0,6 mg/kg ķermeņa svara. 

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā. 
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Kā Novaquin darbojas? 

Novaquin satur meloksikāmu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par nesteroīdiem pretiekaisuma 
līdzekļiem (NSPL). Meloksikāms darbojas, bloķējot fermentu ciklooksigenāzi, kas iesaistīts 
prostaglandīnu sintēzes procesā. Tā kā prostaglandīni ir vielas, kas ierosina iekaisumu, sāpes, 
eksudāciju (šķidruma izdalīšanos no asinsvadiem iekaisuma gadījumā) un drudzi, meloksikāms 
samazina šos slimības simptomus. 

Kā noritēja Novaquin izpēte? 

Tā kā Novaquin ir ģenēriskas zāles, pētījumos veica tikai testus, lai noteiktu šo zāļu un atsauces zāļu 
Metacam bioekvivalenci. Divas zāles uzskata par bioekvivalentām, ja tās organismā nodrošina vienādu 
aktīvās vielas līmeni. 

Kāda ir Novaquin ieguvumu un riska attiecība? 

Tā kā Novaquin ir ģenēriskas un ir bioekvivalentas atsauces zālēm, to ieguvumu un riska attiecību 
uzskata par tādu pašu kā atsauces zālēm. 

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk saskarē 
ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Novaquin lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. Piesardzības pasākumi ir tādi paši kā atsauces zālēm, jo Novaquin ir ģenēriskas zāles. 

Kāds ir izdalīšanās periods pārtikā izmantojamiem dzīvniekiem? 

Izdalīšanās periods ir laiks, kāds nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas līdz dzīvnieka kaušanai un gaļas 
lietošanai cilvēku uzturā. Tas arī ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai cilvēku uzturā būtu 
lietojams piens vai olas. 

Izdalīšanās periods gaļai no zirgiem, kas apstrādāti ar Novaquin, ir trīs dienas. 

Šīs zāles nedrīkst ievadīt ķēvēm, kuru pienu izmanto cilvēku uzturā. 

Kāpēc Novaquin tika apstiprinātas? 

Aģentūras Veterināro zāļu novērtēšanas komiteja (CVMP) secināja, ka saskaņā ar ES prasībām 
Novaquin un Metacam ir pierādīta kvalitātes līdzvērtība un bioekvivalence. Tāpēc CVMP uzskatīja, ka, 
tāpat kā Metacam gadījumā, ieguvumi pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica apstiprināt 
Novaquin lietošanai ES. 

Cita informācija par Novaquin 

Eiropas Komisija 2015. gada 28. septembrī izsniedza Novaquin reģistrācijas apliecību, kas derīga visā 
Eiropas Savienībā. 

Pilns Novaquin EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu 
ar Novaquin atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai, sazinoties ar ārstu vai 
farmaceitu. 
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Atsauces zāļu pilns EPAR teksts arī ir atrodams Aģentūras tīmekļa vietnē. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2015. gada jūlijā. 
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