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EMEA/V/C/127 

Onsior (robenakoksibi) 
Yleiskatsaus, joka koskee Onsior-valmistetta ja sitä, miksi se on saanut 
myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Onsior on ja mihin sitä käytetään? 

Onsior on eläinten tulehduskipulääke, jota käytetään koirien ja kissojen kivun ja tulehduksen hoitoon. 

Kissoilla Onsior-tabletteja käytetään akuutteihin (lyhytkestoisiin) ja kroonisiin (pitkäkestoisiin) tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksiin (lihasten ja luuston ongelmiin) liittyvän kivun ja tulehduksen hoitoon sekä 
ortopediseen (luuston) kirurgiaan liittyvän keskivaikean kivun ja tulehduksen lievittämiseen. 
Injektionestettä, liuosta, käytetään ortopedisiin tai pehmytkudosten leikkauksiin, kuten kastrointiin, 
liittyvän kivun ja tulehduksen hoitoon. 

Koirilla Onsior-tabletteja käytetään krooniseen osteoartriittiin (nivelrikko, joka on pitkäaikainen kipuja 
ja tulehdusta nivelissä aiheuttava sairaus) sekä pehmytkudosten leikkauksiin liittyvän kivun ja 
tulehduksen hoitoon. Injektioliuosta käytetään ortopedisiin tai pehmytkudosten leikkauksiin liittyvän 
kivun ja tulehduksen hoitoon. 

Onsiorin vaikuttava aine on robenakoksibi. 

Miten Onsioria käytetään? 

Onsioria on saatavana tabletteina viitenä eri vahvuutena (6 mg kissoille sekä 5 mg, 10 mg, 20 mg ja 
40 mg koirille) ja injektionesteenä, liuoksena, (20 mg/ml koirille ja kissoille). 

Tabletit annetaan kerran vuorokaudessa samaan aikaan joka päivä. Annos vaihtelee painon ja 
käyttötarkoituksen mukaan. Kissojen hoito rajoittuu akuuteissa tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa 
kuuteen vuorokauteen. Kroonisissa tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa käyttöä voi jatkaa pidempään 
eläinlääkärin valvonnassa. Käyttöä koirien nivelrikossa on jatkettava niin kauan kuin se on tarpeen. Jos 
Onsioria käytetään leikkaukseen liittyvän kivun ja tulehduksen hoitoon kissoilla ja koirilla, suun kautta 
otettava kerta-annos on annettava ennen leikkausta. Lääkettä voidaan antaa kissoille leikkauksen 
jälkeen kerran vuorokaudessa enintään kahden vuorokauden ajan. 

Injektioliuos annetaan eläimelle ihon alle noin 30 minuuttia ennen leikkauksen alkua. Annos määräytyy 
eläimen painon mukaan. Hoitoa voidaan jatkaa leikkauksen jälkeen kissoilla ja 
pehmytkudosleikkauksen jälkeen koirilla antamalla saman annoksen samaan aikaan kerran 
vuorokaudessa enintään kahden vuorokauden ajan. 
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Koirilla ja kissoilla tabletit ja injektioliuos ovat vaihtokelpoisia keskenään hyväksyttyjen käyttöaiheiden 
ja annosten rajoissa. 

Onsiorin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Onsior vaikuttaa? 

Onsiorin vaikuttava aine robenakoksibi on steroideihin kuulumaton tulehduskipulääke (NSAID). Se 
vaikuttaa estämällä syklo-oksygenaasi 2 (COX-2) -nimisen entsyymin toimintaa. Entsyymi osallistuu 
prostaglandiineiksi kutsuttujen aineiden tuottamiseen. Ne aiheuttavat kipua ja tulehdusta. Estämällä 
prostaglandiinien tuotannon robenakoksibi vähentää kipua ja tulehdusta, joka aiheutuu tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksista, leikkauksesta tai nivelrikosta. 

Mitä hyötyä Onsiorista on havaittu tutkimuksissa? 

Kerran vuorokaudessa annetut Onsior-tabletit vähensivät kipua ja paransivat sekä kissojen että koirien 
liikkuvuutta. Onsior oli yhtä tehokas kuin vertailulääkkeinä käytetyt NSAID-kipulääkkeet. Kliinisessä 
tutkimuksessa Onsior-tabletit lisäsivät aktiivisuutta (mitattuna kaulapannan aktiivisuuden 
tarkkailulaitteella) 10 kissalla 35 kissasta, joilla oli kroonisia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, sekä 
paransivat kissojen käyttäytymisen, elämänlaadun, mielialojen ja ilmeisen tyytyväisyyden pistemääriä 
lumelääkkeeseen verrattuna. Onsior-tabletit vähensivät kissoilla ortopediseen leikkaukseen liittyvää 
keskivaikeaa kipua ja tulehdusta kaksi päivää leikkauksen jälkeen. Kissoja verrattiin lumelääkettä 
saaneisiin eläimiin. 

Injektioliuos alensi vähitellen leikkauksen jälkeistä kipupistemäärää kissoilla ja koirilla. Eläinlääkäri 
arvioi kipua eläimen käyttäytymisen ja tulehtuneen alueen kosketukseen tai tulehtuneen nivelen 
liikuttamiseen reagoimisen perusteella. Leikkauksen jälkeen kipu saatiin riittävästi hallintaan 24 tunnin 
ajaksi koirilla ja 52 tunnin (2 vuorokauden) ajaksi kissoilla. Onsior oli yhtä tehokas kuin 
vertailulääkkeinä käytetyt steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet ja tehokkaampi kuin 
lumelääke. 

Tutkimuksessa, jossa oli pehmytkudosleikkauksen tarpeessa olleita koiria, Onsior-tableteilla päivittäin 
annettu hoito alensi kolme vuorokautta myöhemmin pisteitä kipuasteikolla lumelääkettä paremmin. 

Mitä riskejä Onsioriin liittyy? 

Onsiorin haittavaikutukset ovat samanlaiset kuin muilla NSAID-lääkkeillä. Tablettien ja injektioliuoksen 
tavallisimpia haittavaikutuksia ovat lievät ja ohimenevät maha- ja suolisto-oireet, kuten oksentelu, 
pehmeät ulosteet ja ripuli. Koirilla maksaentsyymien kohonneet pitoisuudet pitkäaikaisen tablettihoidon 
jälkeen ovat yleisiä (voi esiintyä 1–10 eläimellä sadasta). Hyvin harvoissa tapauksissa voidaan havaita 
letargiaa. 

Injektioliuos saattaa aiheuttaa kipua myös injektoitaessa. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista 
Onsiorin haittavaikutuksista. 

Onsior-tabletteja ei saa käyttää koirilla tai kissoilla, joilla on maha- ja suolisto-ongelmia, kuten 
mahahaava tai verenvuotoa, tai koirilla, joilla on maksaongelmia. Sitä ei saa antaa eläimille, jotka ovat 
tiineinä tai imettävät tai joita käytetään siitokseen tai jotka ovat yliherkkiä (allergisia) robenakoksibille 
tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle. Onsioria on käytettävä varoen kissoilla tai koirilla, 
joilla tiedetään olevan sydän- tai munuaisongelmia, eläimillä, joilla on nestehukka, tai kissoilla, joilla 
on maksaongelmia. Onsioria ei saa käyttää yhdessä muiden NSAID-lääkkeiden tai 
glukokortikosteroidien kanssa. 
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Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Kädet on pestävä sen jälkeen, kun lääkettä on annettu koiralle tai kissalle. 

Jos ihminen, etenkin pieni lapsi, nielee vahingossa tabletteja tai jos injektioliuosta injisoi vahingossa 
itseensä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. 

Raskaana olevien naisten – etenkin raskauden myöhemmässä vaiheessa – pitkittynyt ihokosketukselle 
altistuminen tai Onsiorin vahinkoinjektointi itseen saattaa olla vaaraksi syntymättömälle lapselle. 

Miksi Onsior on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Onsiorin hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli myyntiluvan 
myöntämistä sille EU:ssa. 

Muita tietoja Onsiorista 

Onsior sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 16. joulukuuta 2008. 

Lisää tietoa Onsiorista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi joulukuussa 2019. 
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