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Onsior (robenakossib) 
Ħarsa ġenerali lejn Onsior u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Onsior u għal xiex jintuża? 

Onsior huwa mediċina veterinarja antiinfjammatorja biex tikkura wġigħ u infjammazzjoni għal użu fil-
qtates u l-klieb. 

Fil-qtates, il-pilloli Onsior jintużaw għall-kura ta’ wġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma’ mard 
muskoloskeletali (problemi bil-muskoli u l-għadam) akut (perjodu qasir) u kroniku (perjodu fit-tul) u 
biex inaqqsu wġigħ u infjammazzjoni moderati assoċjati ma’ intervent kirurġiku ortopediku (fl-
għadam). Is-soluzzjoni għal injezzjoni tintuża biex tikkura wġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma’ 
intervent kirurġiku ortopediku jew fit-tessut artab, bħal pereżempju kastrazzjoni. 

Fil-klieb, il-pilloli Onsior jintużaw biex jikkuraw uġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma’ osteoartrite 
kronika (marda fuq perjodu twil li tikkawża wġigħ u infjammazzjoni tal-ġogi) u intervent kirurġiku tat-
tessut artab. Is-soluzzjoni għal injezzjonijiet tintuża biex tikkura wġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma’ 
intervent kirurġiku ortopediku jew tat-tessut artab. 

Onsior fih is-sustanza attiva robenakossib. 

Kif jintuża Onsior? 

Onsior jiġi bħala pilloli f’ħames qawwiet differenti (6 mg għall-qtates u 5 mg, 10 mg, 20 mg u 40 mg 
għall-klieb) kif ukoll bħala soluzzjoni għal injezzjoni (20 mg/ml għall-klieb u l-qtates). 

Il-pilloli jingħataw darba kuljum fl-istess ħin u d-doża tvarja skont il-piż tal-ġisem u l-użu. Il-kura fil-
qtates hija limitata għal sitt ijiem għal mard muskoloskeletali akut u għal perjodu itwal għal mard 
muskoloskeletali kroniku, b'monitoraġġ mill-veterinarju. Il-kura fil-klieb għall-osteoartrite għandha 
tkun twila kemm hemm bżonn. Jekk Onsior jintuża fil-qtates u fil-klieb biex jikkura l-uġigħ u l-
infjammazzjoni assoċjata ma’ intervent kirurġiku, għandha tingħata doża orali waħda qabel l-intervent 
kirurġiku. Wara intervent kirurġiku, tista' tingħata doża kuljum għal massimu ta' jumejn oħra. 

Is-soluzzjoni għal injezzjoni tingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda tal-annimal madwar 30 minuta qabel 
ma tibda l-operazzjoni f’doża bbażata fuq il-piż tal-ġisem tal-annimal. Wara intervent kirurġiku fil-
qtates u intervent kirurġiku tat-tessut artab fil-klieb, il-kura tista’ titkompla darba kuljum bl-istess 
dożaġġ u fl-istess ħin kuljum sa mhux aktar minn jumejn. 
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Fil-klieb u fil-qtates, il-pilloli u s-soluzzjoni għal injezzjoni jistgħu jintużaw b'mod interkambjabbli 
filwaqt li tirrispetta l-użi u d-dożi approvati għal kull forma. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Onsior aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-veterinarju 
jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Onsior? 

Is-sustanza attiva f'Onsior, ir-robenakossib, tappartjeni għal klassi ta’ mediċina msejħa prodott 
antiinfjammatorju nonsterojdali (NSAIDs). Hija taħdem billi timblokka enzima msejħa ċikloossiġenasi 2 
(COX-2). Din l-enzima hija involuta fil-produzzjoni tas-sustanzi msejħa prostaglandini, li huma involuti 
fl-uġigħ u fl-infjammazzjoni. Billi timblokka l-produzzjoni ta’ prostaglandini, ir-robenakossib tnaqqas l-
uġigħ u l-infjammazzjoni kkawżati minn mard muskoloskeletali, intervent kirurġiku jew osteoartrite. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Onsior li ħarġu mill-istudji? 

Il-pilloli Onsior meta jingħataw darba kuljum inaqqsu l-uġigħ u jtejbu l-mobbiltà kemm fil-qtates kif 
ukoll fil-klieb. Onsior kien effettiv daqs il-komparaturi NSAIDs. Fi studju kliniku, il-pilloli Onsior żiedu l-
attività f’10 minn 35 qattus li kienu qed ibatu minn mard muskoloskeletali kroniku (kif osservat 
permezz ta’ strumenti għall-monitoraġġ tal-attività fuq kullar mal-għonq) u l-punteġġi tal-imġiba, il-
kwalità tal-ħajja, it-temperament u l-kuntentizza apparenti tal-qtates meta mqabbla mal-plaċebo (kura 
finta). Fil-qtates, il-pilloli Onsior naqqsu l-uġigħ moderat u l-infjammazzjoni assoċjata ma’ intervent 
kirurġiku ortopediku sa jumejn wara l-operazzjoni meta mqabbla ma’ annimali li ngħataw il-plaċebo. 

Is-soluzzjoni għal injezzjoni kkawżat tnaqqis gradwali fil-punteġġi tal-uġigħ tal-qtates u tal-klieb wara 
l-intervent kirurġiku. L-uġigħ ġie vvalutat mill-veterinarju abbażi tal-imġiba u r-risponsi tal-annimal 
meta tintmess iż-żona infjammata jew mal-moviment tal-ġog affettwat. Wara t-tmiem tal-operazzjoni, 
ġie osservat biżżejjed kontroll tal-uġigħ fil-klieb sa 24 siegħa u fil-qtates sa 52 siegħa (jumejn). Onsior 
kien effettiv daqs il-komparaturi NSAIDs u kien iktar effettiv mill-plaċebo. 

Fi studju li jinvolvi klieb li jeħtieġu intervent kirurġiku tat-tessut artab, il-kura kuljum bil-pilloli Onsior 
għal 3 ijiem wara naqqset il-punteġġi tal-uġigħ aħjar minn plaċebo. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Onsior? 

L-effetti sekondarji ta’ Onsior huma simili għal dawk li dehru b’NSAIDs oħrajn. L-effetti sekondarji l-
aktar komuni tal-pilloli u tas-soluzzjoni għal injezzjoni huma effetti dgħajfa u tranżitorji fuq l-istonku u 
fuq l-imsaren, li jimmanifestaw ruħhom f’rimettar, ippurgar artab u dijarea. Fil-klieb, żieda fl-enzimi fil-
fwied hija komuni wara kura fit-tul bil-pilloli (li tista' taffettwa sa annimal 1 minn kull 10). F’każijiet rari 
ħafna, ġiet osservata wkoll letarġija. 

Is-soluzzjoni għal injezzjoni tista’ tikkawża wkoll uġigħ mal-injezzjoni. Għal-lista sħiħa tal-effetti 
sekondarji ta’ Onsior, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Il-pilloli Onsior ma jistgħux jintużaw fil-ktieb u fil-qtates bi problemi eżistenti li jaffettwaw l-istonku u l-
imsaren, bħal ulċeri fl-istonku jew emorraġija, jew fil-klieb li jkunu qed ibatu minn problemi tal-fwied. 
Ma jistgħux jintużaw fuq annimali tqal, li jkunu qed ireddgħu l-frieħ jew li jkunu qegħdin jintużaw għat-
tnissil, jew li huma sensittivi żżejjed (allerġiċi) għal robenakossib jew għal xi wieħed mis-sustanzi attivi 
l-oħra. Trid tingħata attenzjoni meta tingħata kura lil qtates u lil klieb bi problemi tal-qalb jew tal-
kliewi, annimali deidrati u qtates bi problemi tal-fwied. Onsior ma għandux jintuża ma' NSAIDs oħrajn 
jew ma’ glukokortikosterojdi. 
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X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

L-idejn għandhom jinħaslu wara li tingħata l-mediċina lil kelb jew qattus. 

Jekk il-pilloli jinbelgħu b'mod aċċidentali minn persuna, b’mod partikolari minn tfal żgħar, jew f’każ li l-
persuna tinjetta lilha nnifisha bis-soluzzjoni għal injezzjoni, għandu jiġi kkonsultat tabib 
immedjatament. 

Għal nisa tqal, partikolarment dawk li jkunu jinsabu fi stadji avvanzati ta’ tqala, kuntatt fit-tul mal-
ġilda b’Onsior jew f’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali b'Onsior, tista’ tkun ta’ periklu għat-tarbija fil-ġuf. 

Għaliex Onsior ġie awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Onsior huma akbar mir-riskji tiegħu u li 
jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Onsior 

Onsior irċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fis-16 ta' Diċembru 2008. 

Aktar informazzjoni dwar Onsior tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’Diċembru 2019. 
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