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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Recocam 
meloksikaami 

Teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta. Tekstissä selitetään, miten 
eläinlääkekomitea (CVMP) on arvioinut valmistetta toimitetun aineiston perusteella ja päätynyt 
suosituksiin sen käytön ehdoista. 

Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja 
eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten 
perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös EPAR-arviointilausuntoon). 

Mitä Recocam on? 

Recocam on naudoille, sioille ja hevosille tarkoitettu lääke, jonka vaikuttava aine on meloksikaami. Sitä 
saa kirkkaana, keltaisena injektioliuoksena (20 mg/ml). 

Recocam on geneerinen lääke, mikä tarkoittaa sitä, että Recocam on samankaltainen kuin EU:ssa jo 
aiemmin myyntiluvan saanut alkuperäinen eläinlääke (Metacam). Recocam on biologisesti 
samanarvoinen alkuperäiseen eläinlääkkeeseen nähden. Näin ollen Recocam vastaa Metacamia siltä 
osin, miten se imeytyy kehoon ja miten keho sitä käyttää. 

Mihin Recocamia käytetään? 

Naudoilla Recocamia käytetään yhdessä sopivien antibioottien kanssa vähentämään äkillisen 
hengitystieinfektion (keuhkojen ja hengityselinten infektion) kliinisiä oireita ja hoitamaan äkillistä 
utaretulehdusta eli mastiittia. Sitä voidaan myös käyttää ripulin hoitoon suun kautta annettavan 
nestehoidon kanssa yli viikon ikäisillä vasikoilla ja muulla kuin lypsävällä nuorkarjalla. Naudoille 
Recocam annetaan kertainjektiona nahan alle tai suoneen, ja annostus on 0,5 mg painokiloa kohden.  

Sioilla Recocamia käytetään vähentämään ontumista ja tulehdusoireita muissa kuin tartuntaperäisissä 
liikuntahäiriöissä (liikkumiskykyyn vaikuttavat sairaudet) ja tiettyjen porsinnan jälkeisten sairauksien 
kuten septikemian ja toksemian (mastiitti-metriitti-agalaktia-oireyhtymän) hoidossa yhdessä 
antibioottilääkityksen kanssa. Sitä annetaan kertainjektiona lihakseen. Annostus on 0,4 mg painokiloa 
kohden. Tarvittaessa annos voidaan uusia 24 tunnin kuluttua. 
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Hevosilla Recocamia käytetään ähkyn (vatsakivun) sekä lihas- ja luustosairauksiin liittyvän 
tulehduksen ja kivun lievittämiseen. Recocamia annetaan kertainjektiona lihakseen. Annostus on 0,6 
mg painokiloa kohden.  

Miten Recocam vaikuttaa? 

Recocam sisältää meloksikaamia, joka on steroideihin kuulumaton tulehduskipulääke (NSAID). 
Meloksikaami toimii estämällä prostaglandiinin tuotantoon osallistuvan syklo-oksygenaasientsyymin 
toimintaa. Prostaglandiinit aiheuttavat tulehdusta, kipua, tulehdusnesteen tihkumista ja kuumetta, 
joten meloksikaami lievittää näitä kliinisiä oireita. 

Miten Recocamia on tutkittu? 

Vaikka Recocam on geneerinen lääke bioekvivalenssitutkimuksia ei ole tehty, koska sen koostumus 
vastaa riittävässä määrin alkuperäisvalmiste Metacamia, jotta valmisteita voidaan pitää olennaisilta 
osin samanlaisina. 

Mitä hyötyä Recocamista on havaittu tutkimuksissa? 

Recocamin katsottiin olevan biologisesti samanarvoinen alkuperäisvalmisteeseen nähden. Tästä syystä 
Recocamin hyödyn katsotaan olevan sama kuin alkuperäisvalmisteen.  

Mitä riskejä Recocamiin liittyy?  

Naudat ja siat sietävät nahanalaisia, lihaksen- ja suonensisäisiä injektioita varsin hyvin. Ainoastaan 
lievää ja ohimenevää turvotusta havaittiin nahanalaisen injektion antopaikassa alle 10 prosentilla 
kliinisissä kokeissa hoidetuista naudoista. 

Hevosilla injektiokohdassa voi esiintyä ohimenevää turvotusta, joka paranee ilman toimenpiteitä. 
Erittäin harvoissa tapauksissa saattaa ilmetä anafylaktoidisia reaktioita, joita on hoidettava 
oireenmukaisesti. 

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

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) steroideihin kuulumattomille tulehduskipulääkkeille, on 
vältettävä kosketusta Reocamin kanssa. 

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja 
näytettävä tälle pakkausseloste tai myyntipäällys. 

Miten pitkä varoaika on? 

Varoaika tarkoittaa lääkkeen antamisesta kuluvaa aikaa, joka on odotettava, ennen kuin eläin voidaan 
teurastaa ja sen liha voidaan käyttää ihmisravinnoksi. Se tarkoittaa myös lääkkeen antamisesta 
kuluvaa aikaa, joka on odotettava, ennen kuin maitoa voidaan käyttää ihmisravinnoksi. Recocamin 
varoaika lihan osalta on 15 päivää naudoilla ja viisi päivää sioilla ja hevosilla. Maitoa voidaan käyttää, 
kun lääkkeen antamisesta naudoille on kulunut viisi päivää. Lääkettä ei saa käyttää ihmisravinnoksi 
tarkoitettua maitoa tuottavilla hevosilla.  
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Miksi Recocam on hyväksytty?  

CVMP katsoi Recocamin olevan biologisesti samanarvoinen Metacamiin nähden Euroopan unionin 
vaatimusten mukaisesti. Tästä syystä eläinlääkekomitea katsoi, että Metacamin tavoin Recocamin 
hyöty on sen riskejä suurempi, kun sitä käytetään hyväksytyissä käyttöaiheissa. Komitea suosittelee, 
että Recocam-valmisteelle annetaan myyntilupa. Valmisteen hyöty-riskisuhde on tämän EPAR-
arviointilausunnon tieteellisen keskustelun osiossa. 

Muita tietoja Recocamista 

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Recocamia 
varten 13/09/2011. Myyntipäällysmerkinnässä/ulkopakkauksessa on tieto siitä, tarvitaanko 
valmisteeseen eläinlääkärin määräys. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi: 02-2013. 
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