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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Novem 
melossikam 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. Dan għandu l-għan li 
jispjega kif il-valutazzjoni magħmula mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju 
(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu. 

Dan id-dokument ma għandux jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk 
teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-
veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni dwar il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, 
aqra d-diskussjoni xjentifika (parti mill-EPAR ukoll). 

X’inhu Novem u għal xiex jintuża? 

Novem huwa mediċina antiinfjammatorja li tintuża fuq il-frat u l-ħnieżer. Fih is-sustanza attiva 
melossikam. 

Fuq il-frat, Novem jintuża biex jikkura: 

• infezzjoni respiratorja akuta (infezzjoni fil-pulmun u fil-passaġġi tal-arja) flimkien mal-antibijotiċi 

• dijarea f’għoġġiela ikbar minn ġimgħa u f’baqar ta’ età żgħira li ma jkunux qed ireddgħu flimkien 
ma’ terapija orali ta’ reidratazzjoni (mediċini li jingħataw b’mod orali biex ireġġgħu lura l-livell tal-
ilma fil-ġisem) 

• uġigħ fl-għoġġiela wara li jkun tneħħielhom il-qrun 

• mastite akuta (infjamazzjoni tal-beżżula) flimkien mal-kura prinċipali bl-antibijotiċi. 

Fil-ħnieżer Novem jintuża biex jikkura: 

• zappip u infjammazzjoni kontra disturbi lokomotorji mhux infettużi (mard li jaffettwa l-ħila taċ-
ċaqliq) 

• uġigħ wara interventi kirurġiċi fuq it-tessuti artab minuri bħall-kastrazzjoni 
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• infezzjonijiet li jiżviluppaw wara t-tifrigħ (twellid) bħas-settiċemija pwerperali u t-tossjemija 
(sindrome tal-mastite-metrite-agalassija) flimkien mal-kura prinċipali mal-antibijotiċi. 

Kif jintuża Novem? 

Novem jiġi bħala soluzzjoni għal injezzjoni u  jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Id-doża li għandha 
tintuża tiddependi mill-annimal u l-piż tal-ġisem tiegħu. L-injezzjonijiet jingħataw taħt il-ġilda għall-frat 
u fil-muskoli għall-ħnieżer. 

Kif jaħdem Novem? 

Novem fih is-sustanza melossikam li tappartieni għall-klassi ta’ mediċini msejħin mediċini 
antinfjammatorji nonsterojdali (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs). Il-melossikam taġixxi 
billi timblokka enzima msejħa ċiklossiġenażi li hija involuta fil-produzzjoni tal-prostaglandini. Peress li 
l-prostaglandini huma sustanzi li jiskattaw l-infjamazzjoni, l-uġigħ u t-tagħriq (fluwidu fl-għamla ta’ 
għaraq li jillikja mill-vini matul l-infjamazzjoni) u d-deni, il-melossikam tnaqqas is-sinjali tal-mard. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Novem li ħarġu mill-istudji? 

Saru studji xierqa fuq diversi annimali fil-mira biex jintwera li Novem huwa effikaċi u sigur fir-rigward 
tal-użi approvati tiegħu. L-istudji wrew li ż-żieda ta’ Novem ma’ terapija antibijotika tejbet b’mod 
sinifikanti l-parametri kliniċi u naqqset id-deni meta mqabbla mal-antibijotiċi waħedhom. Bl-istess 
mod, il-kura li tikkombina l-użu ta’ soluzzjoni ta’ reidratazzjoni flimkien ma’ Novem wera li kien 
superjuri għas-soluzzjoni ta’ reidratazzjoni użata waħedha. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Novem? 

L-għoti minn taħt il-ġilda u b’mod intramuskolari huwa ttollerat tajjeb mill-frat u l-ħnieżer; ġiet 
osservata biss nefħa temporanja fis-sit tat-titqiba wara l-għoti minn taħt il-ġilda f'inqas mill-10% tal-
frat li ġew ikkurati fi studji kliniċi. 

F’każi rari ħafna jistgħu jiżviluppaw reazzjonijiet anafilattojdi (allerġiċi). Dawn jistgħu jkunu serji (u 
anke fatali) u għandhom jiġu ttrattati b’mod sintomatiku. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal NSAIDs għandhom jevitaw il-kuntatt ma’ Novem. Jekk 
persuna tinjetta lilha nfisha b’dan il-prodott b’mod aċċidentali, din għandha tkellem tabib minnufih. 

X'inhu l-perjodu ta' tiżmim f'annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel l-annimal ikun jista’ 
jinqatel u l-laħam jew il-ħalib tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Frat 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa 15-il jum għal-laħam u ħamest ijiem għall-ħalib. 

Ħnieżer 

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam huwa ħamest ijiem. 
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Għaliex Novem huwa approvat? 

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji ta’ 
Novem huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Novem: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal 
Novem fit-2 ta’ Marzu 2004.  L-EPAR sħiħ għal Novem jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Għal aktar 
informazzjoni dwar il-kura b’Novem, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom 
jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Marzu 2017. 
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