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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Recocam 
meloxicam 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 
is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft 
de gebruiksvoorwaarden. 

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op 
met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De 
wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het 
EPAR opgenomen. 

Wat is Recocam? 

Recocam is een geneesmiddel voor runderen, varkens en paarden dat de werkzame stof meloxicam 
bevat. Het middel is verkrijgbaar in de vorm van een heldere gele oplossing voor injectie (20 mg/ml).  

Recocam is een generiek geneesmiddel. Dit betekent dat Recocam gelijkwaardig is aan het 
‘referentiegeneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik’ dat al in de EU is toegelaten onder de naam 
Metacam. Recocam is ‘bio-equivalent’ aan het referentie-diergeneesmiddel. Dat wil zeggen dat 
Recocam op dezelfde wijze als Metacam door het dier wordt opgenomen en verwerkt. 

Wanneer wordt Recocam voorgeschreven? 

Recocam wordt bij rundvee gebruikt in combinatie met een passende antibioticabehandeling, om de 
klinische verschijnselen van acute respiratoire infecties (infecties in de longen en de luchtwegen) te 
verminderen en om acute mastitis (infectie van de uier) te behandelen. Het wordt gebruikt in 
combinatie met orale rehydratatie in geval van diarree bij kalveren van een week of ouder en bij niet-
melkgevend jongvee. Recocam wordt bij runderen gegeven in de vorm van één enkele injectie van 0,5 
mg per kg lichaamsgewicht, onderhuids (subcutaan) toegediend of in een ader.  

Recocam wordt bij varkens gebruikt om de verschijnselen van kreupelheid en ontsteking bij niet-
infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat te verminderen en om ziekten na de worp, zoals  
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puerperale septikemie en toxemie (het mastitis-metritis-agalactia-syndroom) te behandelen, samen 
met een passende antibioticabehandeling. Het wordt gegeven als één enkele injectie van 0,4 mg per 
kg lichaamsgewicht, toegediend in een spier (intramusculair). Zonodig kan na 24 uur een tweede dosis 
worden gegeven. 

Recocam wordt gebruikt bij paarden om kolieken (buikpijn) en ontsteking en pijn bij aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat te verlichten. Het wordt gegeven als één enkele injectie van 0,6 mg per kg 
lichaamsgewicht, toegediend in de ader van het paard.  

Hoe werkt Recocam? 

Recocam bevat meloxicam, dat tot de klasse van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) behoort. 
Meloxicam blokkeert het enzym cyclo-oxygenase dat betrokken is bij de productie van prostaglandine. 
Omdat prostaglandinen ontsteking, pijn, afscheiding en koorts veroorzaken, zorgt meloxicam voor een 
vermindering van deze symptomen. 

Hoe is Recocam onderzocht? 

Hoewel Recocam een generiek geneesmiddel is, zijn geen bio-equivalentiestudies overgelegd, daar de 
samenstelling van het middel voldoende overeenkomsten vertoont met het referentiemiddel Metacam 
om de twee geneesmiddelen te beschouwen als zijnde in wezen hetzelfde. 

Welke voordelen bleek Recocam tijdens de studies te hebben? 

Recocam werd geacht biologisch gelijkwaardig aan het referentiemiddel te zijn. Op grond hiervan gaat 
men ervan uit dat de voordelen van Recocam gelijk zijn aan die van het referentiegeneesmiddel.  

Welke risico’s houdt het gebruik van Recocam in?  

Bij rundvee en varkens worden de subcutane en intramusculaire toediening goed verdragen; in 
klinische studies werd in minder dan 10% van het behandelde rundvee alleen een lichte, kortdurende 
zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening waargenomen. 

Er kan zich bij paarden een tijdelijke zwelling voordoen op de plaats van injectie maar die verdwijnt 
vanzelf. In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactoïde reacties optreden die symptomatisch moeten 
worden bestreden. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
middel toedient of met het dier in contact komt? 

Mensen die overgevoelig (allergisch) zijn voor NSAID’s, moeten contact met Recocam vermijden. 

In geval van onbedoelde zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem of 
haar de bijsluiter of het etiket te worden getoond. 

Hoe lang is de wachttijd? 

De wachttijd is de tijd na toediening van het geneesmiddel die moet worden gewacht voordat het dier 
kan worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. Het is ook de tijd 
die moet worden gewacht voordat melk voor menselijke consumptie kan worden gebruikt. De wachttijd 
voor vlees is 15 dagen voor rundvee en vijf dagen voor varkens en paarden. Vijf dagen na toediening 
bij rundvee kan de melk worden gebruikt. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij merries die 
melk voor de menselijke consumptie produceren.  
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Waarom is Recocam goedgekeurd?  

Het CVMP is van oordeel dat Recocam overeenkomstig de vereisten van de Europese Unie biologisch 
gelijkwaardig is aan Metacam. Daarom was het Comité van mening dat, net als voor Metacam, de 
voordelen van Recocam groter zijn dan de risico’s ervan wanneer het middel voor de goedgekeurde 
indicaties wordt voorgeschreven. Het Comité heeft aanbevolen een vergunning te verlenen voor het in 
de handel brengen van Recocam. Een overzicht van de voordelen en risico’s vindt u in het deel met de 
wetenschappelijke discussie van dit EPAR. 

Overige informatie over Recocam: 

De Europese Commissie heeft op 13/09/2011 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor 
het in de handel brengen van Recocam verleend. Op het etiket/de verpakking staat of het middel al 
dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt op: 02-2013. 
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