
 

 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8447  
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu 
 

 
© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/417775/2008 
EMEA/V/C/000086 

Rezumat EPAR destinat publicului 

Novem 
meloxicam 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR). Scopul 
documentului este să explice modul în care evaluarea efectuată de Comitetul pentru medicamente de 
uz veterinar (CVMP), în baza documentației furnizate, a condus la recomandările privind condițiile de 
utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuție directă cu medicul veterinar. Dacă aveți nevoie de 
informații suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 
adresați-vă medicului veterinar. Dacă doriți informații suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiți 
modulul Dezbaterea științifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Novem și pentru ce se utilizează? 

Novem este un medicament antiinflamator care se utilizează la bovine și porcine. Conține substanța 
activă meloxicam. 

La bovine, Novem se utilizează pentru tratarea: 

• infecțiilor respiratorii acute (infecții ale plămânilor și căilor respiratorii), în asociere cu antibiotice; 

• diareii la vițeii cu vârsta de peste o săptămână și la bovinele tinere care nu alăptează, în asociere 
cu terapie orală de rehidratare (medicamente administrate pe cale orală pentru a restabili nivelul 
de hidratare al organismului); 

• durerii în urma decornării la viței; 

• mastitei acute (inflamația ugerului), în asociere cu tratamentul de bază cu antibiotice. 

La porcine, Novem se utilizează pentru tratarea: 

• șchiopăturii și a inflamației în afecțiuni locomotorii neinfecțioase (boli care afectează capacitatea de 
mișcare); 

• durerilor apărute în urma operațiilor minore pe țesuturi moi, de exemplu în urma castrării; 
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• infecțiilor care apar după fătare, de exemplu septicemia puerperală și toxemia (sindromul mastită-
metrită-agalactie), în asociere cu tratamentul de bază cu antibiotice. 

Cum se utilizează Novem? 

Novem este disponibil sub formă de soluție injectabilă și se poate obține numai pe bază de rețetă. 
Doza utilizată depinde de animal și de greutatea corporală a acestuia. Injecțiile se administrează sub 
piele la bovine și în mușchi la porcine. 

Cum acționează Novem? 

Novem conține meloxicam, care face parte din clasa de medicamente numite medicamente 
antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Meloxicamul acționează prin blocarea unei enzime numite 
ciclo-oxigenază, care este implicată în producerea de prostaglandine. Întrucât prostaglandinele sunt 
substanțe care declanșează inflamație, durere, exsudație (lichid care se scurge din vasele de sânge în 
timpul unei inflamații) și febră, meloxicamul reduce aceste semne de boală. 

Ce beneficii a prezentat Novem pe parcursul studiilor? 

Au fost efectuate studii corespunzătoare pe diferite animale țintă pentru a demonstra că Novem este 
eficace și sigur în utilizările sale aprobate. Studiile au demonstrat că adăugarea Novem la tratamentul 
cu antibiotice a îmbunătățit în mod semnificativ parametrii clinici și a redus febra în comparație cu 
tratamentul cu antibiotice în monoterapie. În mod similar, tratamentul de combinare a soluției de 
rehidratare cu Novem s-a dovedit a fi superior administrării soluției de rehidratare în monoterapie. 

Care sunt riscurile asociate cu Novem? 

La bovine și porcine, atât administrarea subcutanată, cât și cea intramusculară sunt bine tolerate, 
observându-se numai o ușoară umflătură la locul injectării după administrarea subcutanată la mai 
puțin de 10 % din bovinele tratate în studii clinice. 

În cazuri foarte rare pot apărea reacții anafilactice (alergice) care pot fi grave (inclusiv fatale) și care 
trebuie tratate simptomatic. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Persoanele care sunt hipersensibile (alergice) la AINS trebuie să evite contactul cu Novem. Dacă o 
persoană își injectează accidental produsul, trebuie să solicite imediat sfatul medicului. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea sau laptele poate fi utilizat pentru consum uman. 

Bovine 
Perioada de așteptare este de 15 zile pentru carne și de cinci zile pentru lapte. 

Porcine 
Perioada de așteptare pentru carne este de cinci zile. 
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De ce a fost aprobat Novem? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a hotărât că beneficiile Novem sunt 
mai mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE. 

Alte informații despre Novem: 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Novem, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 2 martie 2004. EPAR-ul complet pentru Novem este disponibil pe site-ul 
agenției: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 
Pentru mai multe informații referitoare la tratamentul cu Novem, proprietarii sau îngrijitorii animalelor 
trebuie să citească prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în martie 2017. 
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