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Περίληψη EPAR για το κοινό 

Cimalgex 
κιμικοξίμπη 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός 

του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση 

(CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις 

σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. 

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε με τον 

κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP, συμβουλευθείτε την 

επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης). 

Τι είναι το Cimalgex; 

Το Cimalgex είναι κτηνιατρικό φάρμακο που περιέχει κιμικοξίμπη. Διατίθεται υπό μορφή επιμήκων 

μασώμενων δισκίων σε τρεις διαφορετικές περιεκτικότητες (8 mg, 30 mg και 80 mg). 

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Cimalgex; 

Το Cimalgex χρησιμοποιείται σε σκύλους για τη θεραπεία του πόνου και της φλεγμονής που σχετίζονται 

με την οστεοαρθρίτιδα (μακροχρόνια νόσος που προκαλεί πόνο στις αρθρώσεις). Χρησιμοποιείται επίσης 

για τη διαχείριση του πόνου και της φλεγμονής που σχετίζονται με χειρουργική επέμβαση στα οστά ή 

στα μαλακά μόρια (όπως οι μύες). 

Όταν χρησιμοποιούνται για την οστεοαρθρίτιδα, τα δισκία χορηγούνται στον σκύλο μία φορά την ημέρα, 

με ή χωρίς τροφή, σε δόση 2 mg/kg σωματικού βάρους (χρησιμοποιώντας το κατάλληλο δισκίο που 

αντιστοιχεί στο σωματικό βάρος του σκύλου). Οι σκύλοι μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία έως και για έξι 

μήνες. Για θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας, θα πρέπει να υπάρχει τακτική παρακολούθηση από τον 

κτηνίατρο. 

Όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο χειρουργικής επέμβασης, τα δισκία χορηγούνται στον σκύλο 

περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη της επέμβασης σε δόση 2 mg/kg σωματικού βάρους 

(χρησιμοποιώντας το κατάλληλο δισκίο που αντιστοιχεί στο σωματικό βάρος του σκύλου). Εν συνεχεία 



χορηγούνται μία φορά την ημέρα για τις επόμενες τρεις έως επτά ημέρες, κατά την κρίση του 

κτηνιάτρου. 

Πώς δρα το Cimalgex; 

Η δραστική ουσία του Cimalgex, η κιμικοξίμπη, ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Δρα ως επί το πλείστον αναστέλλοντας ένα ένζυμο που 

ονομάζεται κυκλο-οξυγενάση-2 (COX-2). Το συγκεκριμένο ένζυμο συμμετέχει στην παραγωγή ουσιών 

που ονομάζονται προσταγλανδίνες, οι οποίες προκαλούν πόνο και φλεγμονή. Αναστέλλοντας την 

παραγωγή προσταγλανδινών, η κιμικοξίμπη μειώνει τον πόνο και τη φλεγμονή που προκαλούνται από 

την οστεοαρθρίτιδα ή τη χειρουργική επέμβαση στα οστά ή στα μαλακά μόρια. 

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Cimalgex; 

Το Cimalgex μελετήθηκε σε εργαστηριακά ζώα, καθώς και σε σκύλους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε 

διάφορα κτηνιατρεία και κλινικές σε ολόκληρη την Ευρώπη («μελέτες πεδίου»). Στις μελέτες πεδίου 

μετείχαν σκύλοι διαφόρων ηλικιακών ομάδων, φύλων και φυλών και το Cimalgex συγκρίθηκε με άλλα 

εγκεκριμένα κτηνιατρικά ΜΣΑΦ. 

Μια μελέτη σε σκύλους (ηλικίας 8,8 ετών κατά μέσο όρο) με χρόνια οστεοαρθρίτιδα διήρκεσε έως και 90 

ημέρες. Στους σκύλους χορηγούνταν μία φορά την ημέρα Cimalgex ή φιροκοξίμπη, ένα φάρμακο που 

έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας για τη συγκεκριμένη πάθηση. Η αποτελεσματικότητα προσδιορίστηκε 

βάσει εξέτασης από κτηνίατρο αλλά και αξιολόγησης ορισμένων ενδείξεων οστεοαρθρίτιδας από τον 

ιδιοκτήτη του ζώου (όπως η απόκλιση από το φυσιολογικό βάδισμα, ο πόνος και η δυσκολία στο 

βάδισμα). 

Σε μια δεύτερη μελέτη μετείχαν σκύλοι (διαφόρων ηλικιών και άνω των τεσσάρων μηνών) που 

υποβλήθηκαν σε ορθοπεδική επέμβαση ή επέμβαση στα μαλακά μόρια. Οι σκύλοι έλαβαν Cimalgex ή 

προϊόν σύγκρισης (καρπροφαίνη). Η πρώτη δόση χορηγήθηκε δύο ώρες πριν από την επέμβαση και η 

θεραπεία συνεχίστηκε για αρκετές ημέρες. Ο πόνος αξιολογήθηκε από τον κτηνίατρο (έως και 24 ώρες 

μετά την επέμβαση και στο τέλος της θεραπείας παρακολούθησης). Παρατηρήσεις σχετικά με τον πόνο 

κατέγραψε και ο ιδιοκτήτης. 

Ποιο είναι το όφελος του Cimalgex σύμφωνα με τις μελέτες; 

Χορηγούμενο καθημερινά, το Cimalgex μείωσε τον πόνο και τη φλεγμονή (καθώς και τις σχετικές 

ενδείξεις, όπως την απόκλιση από το φυσιολογικό βάδισμα) σε σκύλους με χρόνια οστεοαρθρίτιδα και 

ήταν εξίσου αποτελεσματικό με το ΜΣΑΦ σύγκρισης (φιροκοξίμπη). 

Επίσης, αποδείχθηκε ότι το Cimalgex είναι εξίσου αποτελεσματικό με το ΜΣΑΦ σύγκρισης, την 

καρπροφαίνη, στη διαχείριση του περιεγχειρητικού πόνου λόγω ορθοπεδικής χειρουργικής επέμβασης ή 

επέμβασης στα μαλακά μόρια, κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την επέμβαση. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Cimalgex; 

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με το Cimalgex είναι ήπιος και παροδικός 

εμετός ή διάρροια. Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το 

Cimalgex περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Το Cimalgex δεν πρέπει να χορηγείται σε σκύλους ηλικίας κάτω των 10 εβδομάδων, ενώ εάν ο σκύλος 

είναι ηλικίας κάτω των 6 μηνών συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση από τον κτηνίατρο. Το 

Cimalgex δεν πρέπει να χορηγείται σε σκύλους που κυοφορούν, βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής ή 

θηλάζουν, ούτε σε σκύλους με προβλήματα στο στομάχι ή στο έντερο, περιλαμβανομένων ελκών ή 
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αιμορραγίας, ούτε σε σκύλους που παρουσιάζουν ενδείξεις αιμορραγίας. Το Cimalgex δεν πρέπει επίσης 

να χορηγείται σε σκύλους με υπερευαισθησία (αλλεργία) στην κιμικοξίμπη ή σε οποιοδήποτε άλλο 

συστατικό των δισκίων. Δεν πρέπει να χορηγείται μαζί με κορτικοστεροειδή ή άλλα ΜΣΑΦ. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Η κιμικοξίμπη ενδέχεται να προκαλεί υπερευαισθησία στο δέρμα και, για τον λόγο αυτό, συνιστάται 

πλύσιμο των χεριών μετά από το χειρισμό των δισκίων. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία (αλλεργία) 

στην κιμικοξίμπη πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με δισκία Cimalgex. 

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στον γιατρό το 

φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Cimalgex; 

Η CVMP αποφάσισε ότι τα οφέλη του Cimalgex υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό στη 

θεραπεία πόνου και φλεγμονής που σχετίζονται με οστεοαρθρίτιδα και στη διαχείριση του 

περιεγχειρητικού πόνου λόγω ορθοπεδικής επέμβασης ή επέμβασης στα μαλακά μόρια, και εισηγήθηκε 

τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο Cimalgex. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην 

επιστημονική συζήτηση της παρούσας ευρωπαϊκής δημόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR). 

Λοιπές πληροφορίες για το Cimalgex: 

Στις 18/02/2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Vétoquinol SA για το Cimalgex. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς 

συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική 

συσκευασία. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 18/02/2011. 

 


