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EPAR - sammendrag for offentligheden 

Cimalgex 
cimicoxib 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet 

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte 

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor. 

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere 

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker 

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den videnskabelige 

drøftelse (også en del af denne EPAR). 

Hvad er Cimalgex? 

Cimalgex er et veterinærlægemiddel, der indeholder cimicoxib. Det fås som aflange tyggetabletter med 

tre forskellige styrker (8 mg, 30 mg og 80 mg). 

Hvad anvendes Cimalgex til? 

Cimalgex anvendes til hunde for at behandle smerter og betændelse i forbindelse med osteoartritis (en 

langvarig sygdom, der medfører beskadigelse og smerter i leddene). Det anvendes ligeledes til 

behandling af smerter og inflammation forbundet med knogle- eller bløddelskirurgi (f.eks. i 

musklerne). 

Når det anvendes mod osteoartritis, skal hunden have tabletterne en gang om dagen, med eller uden 

mad, i en dosis på 2 mg/kg kropsvægt, og der skal anvendes tabletter i en styrke, som passer til 

hundens vægt. Hunde kan behandles i op til seks måneder. Ved længere tids behandling bør dyrlægen 

foretage en regelmæssig kontrol. 

Når tabletterne anvendes i forbindelse med kirurgi, skal hunden have dem ca. to timer inden 

operationens start i en dosis på 2 mg/kg kropsvægt, og der skal anvendes tabletter i en styrke, som 

passer til hundens vægt. Herefter skal hunden have tabletterne en gang om dagen i de følgende 3-7 

dage, alt efter dyrlægens skøn. 



Hvordan virker Cimalgex? 

Det aktive stof i Cimalgex, cimicoxib, tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes non-steroide 

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er). Det virker navnlig ved at blokere et enzym kaldet 

cyclooxygenase-2 (COX-2). Dette enzym medvirker til at producere stoffer kaldet prostaglandiner, som 

er med til at udløse smerte og betændelse. Ved at blokere dannelsen af prostaglandiner mindsker 

cimicoxib smerter og betændelse, som skyldes osteoartritis eller knogle- eller bløddelskirurgi. 

Hvordan blev Cimalgex undersøgt? 

Cimalgex blev undersøgt hos forsøgsdyr og hos hunde, der blev behandlet i forskellige 

dyrlægepraksisser og -klinikker i hele Europa ("feltundersøgelser"), hvor Cimalgex blev sammenlignet 

med andre godkendte NSAID-veterinærlægemidler. Disse feltundersøgelser omfattede hunde i 

forskellige aldersgrupper, af forskelligt køn og af forskellige racer. 

En undersøgelse hos hunde (med en gennemsnitsalder på 8,8 år) med kronisk osteoartritis varede i op 

til 90 dage. En gang om dagen fik hundene enten Cimalgex or firocoxib, som er et lægemiddel, der er 

godkendt til behandling af denne tilstand. Virkningen blev fastlagt ud fra både dyrlægeundersøgelser 

og hundeejernes vurderinger af visse tegn på osteoartritis (såsom halten, smerter eller 

bevægelsesvanskeligheder). 

En anden undersøgelse omfattede hunde (i forskellige aldre fra fire måneder og opefter), der fik enten 

ortopædisk kirurgi eller bløddelskirurgi. Hundene fik enten Cimalgex eller et 

sammenligningslægemiddel (carprofen). Den første dosis blev givet to timer før operationen, og 

behandlingen fortsatte i flere dage. Smerterne blev vurderet af en dyrlæge (op til 24 timer efter 

operationen og ved afslutningen på den opfølgende behandling). Ejeren foretog ligeledes 

smerterelaterede observationer. 

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Cimalgex? 

Hvis det blev givet dagligt, reducerede Cimalgex smerter og betændelse (og tegn på dette, f.eks. 

halten) hos hunde med kronisk osteoartritis, og det var lige så effektivt som sammenlignings-NSAID'et 

firocoxib. 

Cimalgex viste sig også at være lige så effektivt som sammenlignings-NSAID'et carprofen til 

behandling af perioperative smerter som følge af ortopædisk kirurgi eller bløddelskirurgi i løbet af de 

første 24 timer efter operationen. 

Hvilken risiko er der forbundet med Cimalgex? 

De mest almindelige bivirkninger ved Cimalgex er let og forbigående opkastning eller diarré. Den 

fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Cimalgex fremgår af indlægssedlen. 

Cimalgex må ikke anvendes til hunde, der er under 10 uger gamle, og hvis hunden er under 6 

måneder gammel, anbefales det, at den overvåges nøje af en dyrlæge. Cimalgex må ikke anvendes til 

avlshunde, drægtige hunde eller diegivende hunde, til hunde med mave- eller tarmproblemer, 

herunder sår eller blødninger, eller til hunde, der har tegn på blødningsproblemer. Cimalgex må heller 

ikke anvendes til hunde, der er overfølsomme (allergiske) over for cimicoxib eller et eller flere af 

hjælpestofferne i tabletterne. Det må ikke anvendes sammen med kortikosteroider eller andre 

NSAID'er. 
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Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Cimicoxib kan medføre hudsensibilisering, og det anbefales at vaske hænder efter berøring af 

tabletterne. Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for cimicoxib skal undgå kontakt med 

Cimalgex tabletter. 

I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp. Vis indlægssedlen eller etiketten til 

lægen. 

Hvorfor blev Cimalgex godkendt?  

CVMP konkluderede, at fordelene ved Cimalgex er større end risiciene ved behandling af smerter og 

betændelse i forbindelse med osteoartritis og behandling af perioperative smerter som følge af 

ortopædisk kirurgi eller bløddelskirurgi, og CVMP anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for 

Cimalgex. Risk/benefit-forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR. 

Andre oplysninger om Cimalgex: 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Cimalgex til Vétoquinol SA den 18/02/2011. Oplysninger om udleveringsbestemmelserne for 

dette lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført den 18/02/2011. 

 


