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Melovem 30 mg/ml 

1. NÁZOV A ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A

IDENTICKÍ

registrácii
Dopharma Research B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
HOLANDSKO

Dopharma B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
HOLANDSKO

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Meloxikam

3. LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY

Každý  ml obsahuje:

Meloxikam 30 mg

Pomocná látka: 
Benzylalkohol 20 mg

ž

4. INDIKÁCIE

Hovädzí dobytok: 
Akútne respiratórne infekcie hovädzieho dobytka v kombinácii s príslušnou ant
zmiernenie klinických príznakov. 

miernenie klinických príznakov u teliat 
starších ako jeden týž

Ošípané: 
miernenie príznakov krívania a zápalu. 

(syndróm mastitis-metritis-agalactia) s príslušnou 
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5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepouž
alebo ak ide o ulcerogénne gastrointestinálne lézie. 
Nepouž

Nepouž ž

6.

U hovädzieho dobytka a ošípaných je subkutánna a intramuskulárna aplikácia dobre znášaná; v 
klinických štúdiách bol u menej ako 10% zvierat pozorovaný len slabý prechodný opuch v mieste 
injekcie po subkutánnej aplikácii. 

ž ž žna (vrátane úhynu) a 
aticky.

-
-
- ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 zvierat)
- zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 zvierat)

10 000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)

dené v tejto písomnej 

7.

Hovädzí dobytok a ošípané 

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Hovädzí dobytok: 
Jednorazová subkutánna injekcia v dávke 0,5 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj.2,5 ml na 150 kg ž.hm.) v 

Ošípané: 
Jednorazová intramuskulárna injekcia v dávke 0,4 mg meloxikamu/kg ž.hm. (tj.2,0 ml na 150 kg
ž ž
druhú dávku meloxikamu.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

V priebehu použ

berovú ihlu, aby sa zabránilo nadmernému prepichovaniu 
zátky. 
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10. OCHRANNÁ LEHOTA

Hovädzí dobytok:
Mäso a vnútornosti: 15 dní
Mlieko: 5 dní 

Ošípané:
Mäso a vnútornosti: 5 dní

11. OSOBITNÉ BE

dosahu detí.
Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

xspirácie uvedenom na škatuli a

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

teliat 

u zvierat
Ak sa objavia než
Nepouž dehydratovaných, hypovolemických alebo hypotenzných zvierat, ktoré vyžadujú 
parenterálnu rehydratáciu, pre potenciálne riziko renálnej toxicity. 

Náhodné samoinjikovanie môž

kontaktu s veterinárnym liekom. 
žte obal alebo písomnú 

informáciu lekárovi

Gravidita a laktácia
Môž ž

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

i látkami.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá )

13.
LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

súlade s ochranou životného prostredia.
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14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE 
POUŽ

Podrobné informácie o tomto lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky (
http://www.ema.europa.eu/).

15.

ou liekovkou typu I s obsahom 50 ml, 100 ml 
alebo 250 ml.


