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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Novem 
meloksykam 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego produktu Novem. Wyjaśnia, jak ocena przeprowadzona przez Komitet 
ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji 
doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z 
weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać 
się z dyskusją naukową (również część EPAR). 

Co to jest produkt Novem i w jakim celu się go stosuje? 

Novem to lek przeciwzapalny stosowany u bydła i świń. Lek zawiera substancję czynną meloksykam.  

U bydła lek Novem stosuje się w leczeniu: 

• ostrych zakażeń układu oddechowego (zakażenia płuc oraz dróg oddechowych) łącznie z 
antybiotykami 

• biegunki u cieląt powyżej pierwszego tygodnia życia oraz u młodych jałówek niebędących w okresie 
laktacji w połączeniu z nawadnianiem doustnym (leki podawane doustnie w celu przywrócenia 
odpowiedniego poziomu wody w organizmie) 

• bólu po usunięciu rogów u bydła 

• w ostrym zapaleniu gruczołu sutkowego (zapalenie wymienia) w połączeniu z podstawową 
antybiotykoterapią. 

U świń lek stosuje się w leczeniu: 

• kulawizny i stanu zapalnego w niezakaźnych schorzeniach układu ruchu (choroby wpływające na 
zdolność poruszania się) 

• bólu po drobnych zabiegach na tkankach miękkich, takich jak kastracja 
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• zakażeń po wyproszeniu, takich jak posocznica i toksemia połogowa (zespół zapalenia sutka-
zapalenia macicy-bezmleczności), w połączeniu z podstawową antybiotykoterapią.  

Jak stosować produkt Novem? 

Lek Novem ma postać roztworu do wstrzykiwań i wydaje się go wyłącznie z przepisu lekarza. 
Stosowana dawka zależy od zwierzęcia i jego masy ciała. Wstrzyknięcia podaje się podskórnie u bydła i 
domięśniowo u świń. 

Jak działa produkt Novem? 

Lek Novem zawiera meloksykam, który należy do klasy niesterydowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ). Meloksykam działa poprzez blokowanie enzymu zwanego cyklooksygenazą, który bierze udział 
w wytwarzaniu prostaglandyn. Jako że prostaglandyny są substancjami, które wywołują stan zapalny, 
ból, wysięk (płyn wyciekający z naczyń krwionośnych podczas zapalenia) i gorączkę, meloksykam 
zmniejsza nasilenie tych reakcji. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Novem zaobserwowano w 
badaniach? 

Przeprowadzono odpowiednie badania u różnych zwierząt docelowych w celu udowodnienia 
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Novem w zatwierdzonych wskazaniach. W badaniach 
wykazano, że dodanie leku Novem do antybiotykoterapii, w porównaniu z leczeniem tylko 
antybiotykami, znacznie poprawia parametry kliniczne i ogranicza gorączkę. Wykazano również 
większą skuteczność leczenia łączącego roztwór nawadniający z lekiem Novem w stosunku do leczenia 
samym roztworem nawadniającym. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Novem? 

U bydła i świń zarówno podanie podskórne, jak i domięśniowe jest dobrze tolerowane; zaobserwowano 
jedynie tymczasowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia po podaniu podskórnym u poniżej 10% bydła 
leczonego w badaniach klinicznych. 

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne (alergiczne), które 
mogą być poważne (w tym śmiertelne) i które należy leczyć objawowo. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Osoby nadwrażliwe (alergiczne) na NLPZ powinny unikać kontaktu z lekiem Novem. W razie 
przypadkowego samowstrzyknięcia produktu należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Bydło 

Okres karencji dla mięsa wynosi 15 dni, a dla mleka – 5 dni. 

Świnie 

Okres karencji dla mięsa wynosi 5 dni. 
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Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Novem?  

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 
produktu Novem przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Novem: 

W dniu 2 marca 2004 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu 
Novem ważne w całej UE. Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Novem znajduje się na stronie 
internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment 
reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Novem właściciele 
lub opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z 
lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: marzec 2017 r. 
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