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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Novem 
meloksikāms 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā 
Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu 
lietošanu. 

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas 
ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas 
sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa). 

Kas ir Novem un kāpēc tās lieto? 

 

Novem ir pretiekaisuma zāles, ko lieto liellopiem un cūkām. Tās satur aktīvo vielu meloksikāmu. 

Liellopiem Novem lieto, lai: 

• ārstētu akūtas elpceļu infekcijas (plaušu un elpceļu infekcijas), kombinējot ar antibiotikām; 

• ārstētu caureju teļiem, kas vecāki par vienu nedēļu, un jaunām nelaktējošām govīm, kombinācijā 
ar perorālu rehidrācijas terapiju (iekšķīgi lietojamām zālēm, kas palīdz normalizēt ūdens līmeni 
organismā); 

• mazinātu sāpes pēc teļu atragošanas;  

• ārstētu akūtu mastītu (tesmeņa iekaisumu), kombinējot ar antibiotiku pamatterapiju.  

Cūkām Novem lieto, lai: 

• ārstētu klibumu un iekaisumu neinfekciozu balsta un kustību aparāta slimību (slimību, kas ietekmē 
kustībspēju) gadījumā; 

• mazinātu pēcoperācijas sāpes pēc nelielām mīksto audu operācijām, piemēram, kastrācijas; 

• ārstētu infekcijas pēc atnešanās (pēc dzemdībām), piemēram, pēcdzemdību septicēmiju un 
toksēmiju (mastīta-metrīta-agalaktijas sindromu), kombinējot ar antibiotiku pamatterapiju. 
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Kā lieto Novem? 

Novem ir pieejams kā injekciju šķīdums, un tās ir recepšu zāles. Izmantojamā deva ir atkarīga no 
konkrētā dzīvnieka un tā ķermeņa masas. Govīm veic zemādas injekcijas, bet cūkām veic injekcijas 
muskulī. 

Kā Novem darbojas? 

Novem satur meloksikāmu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc 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. 

Kādi Novem ieguvumi bija uzrādīti pētījumos? 

Tika veikti atbilstoši pētījumi ar dažādo mērķa sugu dzīvniekiem, lai pierādītu, ka Novem ir efektīvs un 
drošs tam paredzētajos lietošanas veidos. Pētījumi liecināja, ka Novem pievienošana antibiotiku 
terapijai salīdzinājumā ar atsevišķi lietotām antibiotikām ievērojami uzlaboja klīniskos rādītājus un 
mazināja drudža gadījumu skaitu. Arī ārstēšana, kombinējot rehidrācijas šķīdumu un Novem, bija 
efektīvāka nekā lietojot rehidrācijas šķīdumu atsevišķi. 

Kāds risks pastāv, lietojot Novem? 

Liellopiem un cūkām ir laba subkutānas un intramuskulāras ievadīšanas panesība; mazāk nekā 10 % 
liellopu, kas tika ārstēti klīniskos pētījumos, tika konstatēts neliels, pārejošs pietūkums injekcijas vietā 
pēc subkutānas ievadīšanas. 

Ļoti retos gadījumos var rasties anafilaktoīdas (alerģiskas) reakcijas, kas var būt smagas (tostarp ar 
letālu iznākumu), un tās jāārstē simptomātiski. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret NSPL ir jāizvairās no saskares ar Novem. Šo zāļu 
nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāvēršas pie ārsta pēc palīdzības. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas vai piena lietošanai cilvēku uzturā. 

Liellopi 

Ierobežojumu periods gaļai ir 15 dienas, pienam —  5 dienas. 

Cūkas 

Izdalīšanās periods gaļai ir 5 dienas. 

Kāpēc Novem tika apstiprinātas?  

Aģentūras  Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi, lietojot Novem, pārsniedz šo zāļu 
radīto risku, un ieteica tās apstiprināt izmantošanai ES. 
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Cita informācija par Novem 

Eiropas Komisija 2004. gada 2. martā izsniedza Novem reģistrācijas apliecību, kas  derīga visā Eiropas 
Savienībā. Pilnu Eiropas publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) tekstu var atrast Aģentūras tīmekļa 
vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Lai 
iegūtu plašāku informāciju par ārstēšanu ar Novem, dzīvnieku īpašniekiem vai kopējiem ir jāizlasa 
lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada martā. 
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