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Onsior (robenacoxib) 
Преглед на Onsior и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Onsior и за какво се използва? 

Onsior е противовъзпалителен ветеринарномедицински продукт за употреба при котки и кучета за 
лечение на болка и възпаление. 

При котки, Onsior таблетки се използват за лечение на болка и възпаление, свързани с остри 
(краткотрайни) и хронични (дълготрайни) мускулно-скелетни заболявания (проблеми с мускулите 
и костите) и за намаляване на умерена болка и възпаление, свързани с ортопедични (на костите) 
хирургически интервенции. Инжекционният разтвор се използва за лечение на болка и 
възпаление, свързани с операции на костите или меките тъкани, като кастриране. 

При кучета, Onsior таблетки се използват за лечение на болка и възпаление, свързани с хроничен 
остеоартрит (продължително заболяване, причиняващо болка и възпаление на ставите). 
Инжекционният разтвор се използва за лечение на болка и възпаление, свързани с операции на 
костите или меките тъкани. 

Onsior съдържа активната субстанция робенакоксиб (robenacoxib). 

Как се използва Onsior? 

Onsior се предлага под формата на таблетки в пет различни концентрации (6 mg за котки и 5 mg, 
10 mg, 20 mg и 40 mg за кучета) и като инжекционен разтвор (20 mg/ml за кучета и котки). 

Таблетките се дават веднъж дневно по едно и също време всеки ден и дозата варира в зависимост 
от теглото и употребата. Продължителността на лечението при котки е ограничено до шест дни 
при остри мускулно-скелетни нарушения и за по-дълъг период от време при хронични мускулно-
скелетни нарушения и се извършва под наблюдението на ветеринарния лекар. Лечението при 
кучета за остеоартроза следва да продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Ако Onsior се 
използва при котки и кучета за лечение на болка и възпаление, свързани с операция, преди 
операцията трябва да се приложи еднократна доза през устата. След операция една дневна доза 
може да бъде прилагана за не повече от два допълнителни дни. 

Инжекционният разтвор се прилага на животното като подкожна инжекция около 30 минути преди 
началото на операцията в доза, определена според телесното тегло на животното. След операция 
при котки и операции на меките тъкани при кучета лечението с една доза на ден може да бъде 
продължено с до 2 дни, като се прилага същата доза и по едно и също време всеки ден. 
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При кучета и котки таблетките и инжекционният разтвор могат да се използват взаимозаменяемо 
при спазване на одобрените употреби и дозите за всяка форма на продукта. 

За практическа информация относно употребата на Onsior, прочетете листовката или попитайте 
своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Onsior? 

Активната субстанция в Onsior, робенакоксиб, принадлежи към класа продукти, наречени 
не-стероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Той действа като блокира ензим, наречен 
циклооксигеназа 2 (COX-2). Този ензим участва в образуването на вещества, наречени 
простагландини, които участват в процесите на болка и възпаление. Като блокира образуването 
на простагландини, робенакоксиб намалява болката и възпалението, причинени от мускулно-
скелетни заболявания, операция или остеоартрит. 

Какви ползи от Onsior са установени в проучванията? 

Onsior таблетки, давани веднъж дневно, намаляват болката и подобряват подвижността както при 
котки, така и при кучета. Onsior е също толкова ефективен, колкото и НСПВС, използвани за 
сравнение. В клинично проучване Onsior таблетки повишават активността при 10 от 35 котки с 
хронични мускулно-скелетни заболявания (измерено чрез монитори за активността на 
нашийника) и оценките на поведението, качеството на живот, темперамента и видимото добро 
разположение на котките в сравнение с плацебо (сляпо лечение). При котки, Onsior таблетки 
намаляват умерената болка и възпалението, свързани с ортопедична операция, до 2 дни след 
операцията, сравнено с животни, получавали плацебо. 

Инжекционният разтвор предизвиква постепенно понижаване на показателите за болка у котки и 
кучета след операция. Болката е оценена от ветеринарния лекар въз основа на поведението на 
животното и реакциите му при докосване на възпалената област или движение на засегнатата 
става. След края на операцията се наблюдава задоволителен контрол на болката до 24 часа при 
кучета и до 52 часа (2 дни) при котки. Onsior е също толкова ефективен, колкото използваните за 
сравнение НСПВС и по-ефективен от плацебо. 

В едно проучване, което включва кучета, които се нуждаят от хирургична интервенция на меките 
тъкани, ежедневното лечение с таблетките Onsior в продължение на 3 дни след операцията 
намалява резултатите за болка в по-голяма степен от плацебо. 

Какви са рисковете, свързани с Onsior? 

Неблагоприятните реакции при Onsior са сходни с тези, наблюдавани при други НСПВС. Най-
честите неблагоприятни реакции при таблетките и инжекционния разтвор са леки и преходни 
реакции от страна на стомашно-чревния тракт, изразяващи се в повръщане, меки изпражнения и 
диария. При кучета, често се среща повишение на нивата на чернодробните ензими след 
продължително лечение с таблетките (което е възможно да засегне не повече от 1 на 
10 животни). В много редки случаи може да се наблюдава летаргия. 

Инжекционният разтвор може също да причини болка на мястото на инжектиране. За пълния 
списък на всички неблагоприятни реакции, съобщени при Onsior, вижте листовката. 

Onsior таблетки не трябва да се използват при кучета или котки със заболявания на стомашно-
чревния тракт като язви на стомаха или кръвотечение, или при кучета с чернодробни проблеми. 
Не трябва да се използва при бременни или кърмещи животни, или при животни, използвани за 
разплод, или при такива, които са свръхчувствителни (алергични) към робенакоксиб или някоя от 
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другите съставки. Трябва да се подхожда с внимание при лечение на котки или кучета с известни 
сърдечни или бъбречни проблеми, обезводнени животни и котки с чернодробни проблеми. Onsior 
не трябва да се прилага в комбинация с други НСПВС или с глюкокортикостероиди. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Ръцете трябва да се измият, след като дадете продукта на куче или котка. 

При случайно поглъщане на таблетките от човек, по-специално от малки деца, или при 
самоинжектиране с инжекционния разтвор, незабавно да се потърси медицински съвет. 

При бременни жени, особено тези в по-късните етапи на бременността, продължителният контакт 
с Onsior или самоинжектиране с него може да бъде опасно за плода. 

Защо Onsior е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Onsior са по-големи от рисковете, и 
препоръча Onsior да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Onsior: 

На 16 декември 2008 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Onsior, валиден в ЕС. 

Допълнителна информация за Onsior можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Дата на последно актуализиране на текста 12-2019. 
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