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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Novem 
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 Novem on ja mihin sitä käytetään? 

Novem on tulehduskipulääke, jota käytetään nautakarjalla ja sioilla. Sen vaikuttava aine on 
meloksikaami. 

Naudoilla Novemia käytetään 

• äkillisen hengitystieinfektion (keuhkojen ja ilmateiden infektion) hoitoon yhdessä antibioottihoidon 
kanssa 

• ripulin hoitoon yli viikon ikäisillä vasikoilla ja muulla kuin lypsävällä nuorkarjalla yhdessä suun 
kautta annettavan nestehoidon kanssa 

• sarvienpoistoleikkauksen jälkeisen kivun lievittämiseen vasikoilla 

• tukihoitona akuutin utaretulehduksen hoidossa yhdessä antibioottien kanssa. 

Sioilla Novemia käytetään 

• ei-infektiivisten liikuntaelimistön sairauksien hoitoon ontumisen ja tulehduksen oireiden 
lievittämiseksi 

•  pienehköjen pehmytkudosleikkausten kuten kastraation aiheuttaman kivun lievitykseen 

• tukihoitona porsimisen jälkeisten infektioiden kuten verenmyrkytyksen ja toksemian (mastiitti-
metriitti-agalaktia-oireyhtymä) hoidossa yhdessä antibioottien kanssa. 
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Miten Novemia käytetään? 

Novemia saa injektionesteenä, liuoksena. Se on reseptilääke. Käytettävä annos määräytyy eläimen ja 
sen painon mukaan. Injektio annetaan nautakarjalla ihon alle ja sioilla lihakseen. 

Miten Novem vaikuttaa? 

Novem sisältää meloksikaamia, joka kuuluu ei-steroidisiksi tulehduskipulääkkeiksi (NSAID:t) 
kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Meloksikaami toimii estämällä prostaglandiinin tuotantoon 
osallistuvan syklo-oksygenaasientsyymin toimintaa. Koska prostaglandiinit aiheuttavat tulehdusta, 
kipua, eksudaatiota (tulehdusnesteen tihkumista verisuonista tulehduksen aikana) sekä kuumetta, 
meloksikaami vähentää näitä sairauden merkkejä. 

Mitä hyötyä Novemista on havaittu tutkimuksissa? 

Eri kohde-eläimillä on suoritettu asianmukaisia tutkimuksia sen osoittamiseksi, että Novem on tehokas 
ja turvallinen hyväksytyissä käyttöaiheissa. Tutkimukset osoittivat, että Novemin lisääminen 
antibioottihoitoon paransi merkittävästi kliinistä kokonaiskuvaa ja laski kuumetta enemmän kuin pelkät 
antibiootit. Samoin myös hoito, jossa käytettiin sekä rehydraationestettä että Novemia, osoittautui 
paljon tehokkaammaksi kuin pelkkä rehydraationesteen antaminen. 

Mitä riskejä Novemiin liittyy? 

Nautakarja ja siat sietävät ihonalaisia ja lihaksensisäisiä injektioita varsin hyvin. Ainoastaan lievää ja 
ohimenevää turvotusta havaittiin ihonalaisen injektion antopaikassa alle 10 prosentilla kliinisissä 
kokeissa hoidetusta karjasta. 

Hyvin harvoissa tapauksissa voi esiintyä anafylaktoidisia (allergisia) reaktioita, jotka voivat olla vakavia 
(myös kuolemaan johtavia) ja joita on hoidettava oireenmukaisesti.  

Mitä varotoimenpiteitä eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) NSAID-tulehduskipulääkkeille, on vältettävä kosketusta 
Novemiin. Mikäli henkilö on vahingossa injisoinut itseensä valmistetta, hänen on käännyttävä 
välittömästi lääkärin puoleen. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa sitä aikaa, jonka on kuluttava lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa 
teurastaa ja sen lihan tai maidon voi käyttää elintarvikkeeksi. 

Naudat 

Varoaika on 15 päivää lihan osalta ja 5 päivää maidon osalta. 

Siat 

Lihan osalta varoaika on viisi päivää. 

Miksi Novem on hyväksytty? 

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Novemin hyöty on sen riskejä suurempi ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa 



 
Novem  
EMA/41775/2008 Sivu 3/3 
 

Muita tietoja Novemista 

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Novemille 
2. maaliskuuta 2004. Novemia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston 
verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public 
assessment reports. Lisätietoja Novemilla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, 
eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2017. 
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