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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Novem 
meloxicam 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за 
Novem. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), за 
да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. 
Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Novem. 

За практическа информация относно употребата на Novem собствениците на животни или 
животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или 
фармацевт. 

Какво представлява Novem и за какво се използва? 

Novem е противовъзпалително лекарство, което се използва при говеда и свине. То съдържа 
активната субстанция мелоксикам (meloxicam). 

При говеда Novem се използва за лечение на: 

• остри респираторни инфекции (инфекции на белите дробове и дихателните пътища) в 
комбинация с антибиотици, 

• диария  при телета на възраст над една седмица и млади нелактиращи говеда в комбинация с 
перорална рехидратираща терапия (лекарства, приемани през устата, за да се възстанови 
нивото на вода в тялото), 

• болки в резултат на обезроговяване при телета, 

• остър мастит (възпаление на вимето) в комбинация с основното лечение с антибиотици. 

При свине Novem се използва за лечение на: 

• куцота и възпаление при незаразни двигателни смущения (заболявания, засягащи 
двигателната способност), 

• болка след малки операции на меките тъкани като кастрация, 
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• инфекции, настъпващи след опрасване (раждане), например следродилна септицемия и 
токсемия (синдром на мастит-метрит-агалаксия), в комбинация с основното лечение с 
антибиотици. 

Как се използва Novem? 

Novem се предлага под формата на инжекционен разтвор и се отпуска по лекарско предписание. 
Използваната доза зависи от животното и телесното му тегло. При говедата инжекциите се 
поставят подкожно, а при прасетата — мускулно. 

Как действа Novem? 

Novem съдържа мелоксикам, който принадлежи към класа лекарства, наричани нестероидни 
противовъзпалителни средства (НСПВС). Мелоксикам действа, като блокира ензима, наречен 
циклооксигеназа, участващ в производството на простагландини. Тъй като простагландините са 
вещества, които предизвикват възпаление, болка, ексудация (течност, която излиза от 
кръвоносните съдове при възпаление) и повишена температура, мелоксикам намалява тези 
признаци на заболяването. 

Какви ползи от Novem са установени в проучванията? 

Проведени са подходящи проучвания при различни видове целеви животни, за да се покаже, че 
Novem е ефикасен и безопасен при одобрените употреби. Проучванията при говеда показват, че 
добавянето на Novem към антибиотичното лечение значително подобрява клиничните параметри 
и намалява високата температура в сравнение със самостоятелната употреба на антибиотици. По 
аналогичен начин е показано, че лечението, комбиниращо рехидратиращ разтвор и Novem, е по-
ефективно от рехидритиращ разтвор, приложен самостоятелно. 

Какви са рисковете, свързани с Novem? 

При говеда и свине подкожното и интрамускулното приложение се понасят добре; само при по-
малко от 10% от третираните в клинични проучвания говеда се наблюдава слабо подуване на 
мястото на инжектиране след подкожно прилагане. 

В много редки случаи може да се появят анафилактоидни (алергични) реакции, които може да са 
сериозни (включително с фатален изход) и които трябва да бъдат лекувани симптоматично. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Хора, които са свръхчувствителни (алергични) към нестероидни противовъзпалителни средства, 
трябва да избягват контакт с Novem. В случай на инцидентно самоинжектиране с продукта 
незабавно да се потърси медицински съвет. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт и 
преди животните да бъдат допуснати за клане и месото или млякото им да бъдат използвани за 
консумация от хора. 
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Говеда 

Карентният срок е 15 дни за месото и пет дни за млякото. 

Свине: 

Карентният срок за месото е пет дни. 

Защо Novem е лицензиран за употреба?  

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) към Агенцията реши, че 
ползите от Novem са по-големи от рисковете, и препоръча Novem да бъде лицензиран за 
употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Novem: 

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Novem на 2 
март 2004 г. Пълният текст на EPAR за Novem може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно третирането с Novem собствениците на животни и животновъдите трябва да 
прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста март 2017 г. 
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