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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost   

Cimalgex 
Cimicoxibum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) 

předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat další 

informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na svého veterinárního lékaře. Bližší 

informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá doporučení vypracoval, 

jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Cimalgex? 

Cimalgex je veterinární léčivý přípravek, který obsahuje cimikoxib. Je dostupný ve formě podélných 

žvýkacích tablet ve třech různých silách (8 mg, 30 mg a 80 mg). 

Na co se přípravek Cimalgex používá? 

Přípravek Cimalgex se používá u psů k léčbě bolesti a zánětu spojeného s osteoartritidou 

(dlouhodobým onemocněním způsobujícím poškození kloubů a bolest v kloubech). Dále se používá 

k léčbě bolesti a zánětu spojeného s chirurgickými výkony na kostech nebo měkkých tkáních (jako jsou 

svaly). 

Pokud se přípravek používá k léčbě osteoartritidy, podávají se psovi tablety jednou denně, s krmivem 

nebo bez něj, v dávce 2 mg/kg živé hmotnosti, za použití vhodné tablety (vhodných tablet) s ohledem 

na hmotnost psa. Psi mohou být léčeni až po dobu šesti měsíců. Při dlouhodobé léčbě by měl 

veterinární lékař psa pravidelně sledovat. 

Pokud se přípravek používá při chirurgických výkonech, měly by se tablety psovi podat dvě hodiny 

před začátkem operace v dávkováníce 2 mg/kg živé váhy, za použití vhodné tablety (vhodných tablet) 

s ohledem na hmotnost psa, a poté v následujících třech až sedmi dnech jednou denně, na základě 

úsudku veterinárního lékaře. 



Jak přípravek Cimalgex působí? 

Léčivá látka v přípravku Cimalgex, cimikoxib, patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají 

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Působí zejména tak, že blokuje enzym zvaný cyklooxygenáza -

2 (COX-2). Tento enzym se podílí na tvorbě látek zvaných prostaglandiny, které jsou spojeny 

s vnímáním bolesti a vznikem zánětu. Tím, že zablokuje tvorbu prostaglandinů, snižuje cimikoxib 

bolest a zánět způsobený osteoartritidou nebo chirurgickým výkonem na kostech či měkkých tkáních. 

Jak byl přípravek Cimalgex zkoumán? 

Přípravek Cimalgex byl zkoumán na laboratorních zvířatech a rovněž u psů, kteří byli léčeni v různých 

veterinárních zařízeních a klinikách po celé Evropě („terénní studie“), přičemž přípravek Cimalgex byl 

u nich srovnáván s dalšími registrovanými veterinárními léčivými přípravky ze skupiny NSAID. Tyto 

terénní studie zahrnovaly psy různého věku, pohlaví a rasy. 

Studie na psech (průměrný věk 8,8 let) s chronickou osteoartritidou trvala 90 dnů. Psům se jednou 

denně podával buď přípravek Cimalgex, nebo firokoxib, léčivý přípravek schválený pro použití u tohoto 

onemocnění. Účinnost byla stanovena na základě vyšetření některých příznaků osteoartritidy (jako je 

například chromost, bolest nebo obtíže při pohybu) veterinárním lékařem i na jejich zhodnocení 

majitelem zvířete. 

Druhá studie zahrnovala psy (různého věku, od čtyř měsíců výše), kteří prodělali buď ortopedickou 

operaci, nebo chirurgický zákrok na měkkých tkáních. Psům byl podáván buď přípravek Cimalgex, nebo 

srovnávací přípravek (carprofen). První dávka jim byla podána dvě hodiny před operací a v léčbě se 

pokračovalo několik dnů. Bolest hodnotil veterinární lékař (do 24 hodin po operaci a na konci následné 

léčby). Také majitel psa zaznamenával pozorování související s bolestí. 

Jaký přínos přípravku Cimalgex byl prokázán v průběhu studií? 

Při každodenním podávání snížil přípravek Cimalgex bolest a zánět (a jejich příznaky, jako je například 

chromost) u psů s chronickou osteoartritidou a byl stejně účinný jako srovnávací lék NSAID, firokoxib. 

Přípravek Cimalgex také prokázal stejnou účinnost jako srovnávací léčivý přípravek ze skupiny NSAID, 

carpofen, při léčbě perioperační bolesti způsobené ortopedickou operací nebo chirurgickým zákrokem 

na měkkých tkáních během prvních 24 hodin po operaci. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Cimalgex? 

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Cimalgex patří mírné a přechodné zvracení nebo průjem. 

Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Cimalgex je uveden v příbalových 

informacích. 

Přípravek Cimalgex se nesmí používat u psů mladších 10 týdnů věku. Pokud je pes mladší než 

6 měsíců věku, doporučuje se, aby ho veterinární lékař pečlivě sledoval. Přípravek Cimalgex by se 

neměl podávat zvířatům, která jsou březí, chovná nebo laktující, ani psům s žaludečními nebo 

střevními problémy, včetně vředů nebo krvácení, ani psům s příznaky krvácivých obtíží. Přípravek 

Cimalgex také nesmí být podáván psům s možnou přecitlivělostí (alergií) na cimikoxib nebo na 

kteroukoli jinou složku tablet. Nesmí dále být podáván souběžně s kortikosteroidy nebo jinými NSAID. 
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Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Cimikoxib může vyvolávat kožní přecitlivělost a lidé by si měli po manipulaci s tabletami umýt ruce. 

Osoby se známou přecitlivělostí (alergií) na cimikoxib by se měly vyvarovat kontaktu s tabletami 

přípravku Cimalgex. 

V případě náhodného pozření je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit lékaři příbalové 

informace nebo obal přípravku. 

Na základě čeho byl přípravek Cimalgex schválen?  

Výbor CVMP rozhodl, že přínosy přípravku Cimalgex v rámci léčby bolesti a zánětu spojeného 

s osteoartritidou a při zvládání perioperační bolesti způsobené ortopedickou operací nebo chirurgickým 

výkonem na měkkých tkáních převyšují jeho rizika a doporučil, aby bylo přípravku Cimalgex uděleno 

rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku jsou k dispozici v části 

této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi.  

Další informace o přípravku Cimalgex: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Cimalgex platné v celé Evropské unii 

společnosti Vétoquinol SA dne 18/02/2011. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou 

k dispozici na etiketě/vnějším obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován dne 18/02/2011. 

 


