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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Cimalgex 
cimicoxib 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 

is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft 

de gebruiksvoorwaarden. 

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op 

met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De 

wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het 

EPAR opgenomen. 

Wat is Cimalgex? 

Cimalgex is een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dat cimicoxib bevat. Het is verkrijgbaar 

als ovale kauwtabletten in drie verschillende sterktes (8 mg, 30 mg en 80 mg). 

Wanneer wordt Cimalgex voorgeschreven? 

Cimalgex wordt bij honden gebruikt voor de behandeling van pijn en ontsteking die met osteoartritis 

(een langdurige aandoening die beschadiging en pijn van gewrichten veroorzaakt) verband houden. 

Het wordt tevens gebruikt voor de behandeling van pijn en ontsteking bij operaties aan de botten of 

zachte weefsels (bijv. spieren). 

Indien Cimalgex voor osteoartritis wordt gebruikt, worden de tabletten eenmaal per dag gegeven, met 

of zonder voedsel, in een dosis van 2 mg/kg lichaamsgewicht. Het aantal tabletten dat wordt gegeven, 

hangt af van het gewicht van de hond. Honden kunnen tot maximaal zes maanden worden behandeld. 

Als de behandeling langer duurt, dient regelmatige controle door de dierenarts plaats te vinden. 

In geval van gebruik bij een operatie moet het geneesmiddel ongeveer twee uur voor de start van de 

operatie in een dosis van 2 mg/kg lichaamsgewicht worden toegediend (waarbij het aantal tabletten 

afhangt van het gewicht van de hond), en daarna drie tot zeven dagen lang eenmaal per dag, 

afhankelijk van het oordeel van de dierenarts. 



Hoe werkt Cimalgex? 

Het werkzame bestanddeel in Cimalgex, cimicoxib, behoort tot een klasse van geneesmiddelen die niet 

steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) worden genoemd. De werking berust hoofdzakelijk op 

blokkering van het enzym cyclo-oxygenase-2 (COX-2). Dit enzym is betrokken bij de aanmaak van 

prostaglandinen, die een rol spelen bij pijn en ontsteking. Door de aanmaak van prostaglandinen te 

blokkeren vermindert cimicoxib de pijn en ontsteking die door osteoartritis of een operatie aan de 

botten of zachte weefsels worden veroorzaakt. 

Hoe is Cimalgex onderzocht 

Cimalgex is bij laboratoriumdieren onderzocht en ook bij honden die in verschillende veterinaire 

praktijken en klinieken verspreid over heel Europa werden behandeld (“veldstudies”). Cimalgex werd 

hierbij vergeleken met andere NSAID’s die voor diergeneeskundig gebruik zijn toegelaten. Aan deze 

veldstudies namen honden van verschillende leeftijdsgroepen, geslachten en rassen deel. 

Een studie bij honden (gemiddelde leeftijd 8,8 jaar) met chronische osteoartritis duurde 90 dagen. De 

honden kregen eenmaal daags Cimalgex of firocoxib, een geneesmiddel dat voor deze aandoening is 

toegelaten. De werkzaamheid werd vastgesteld op basis van zowel onderzoeken door een dierenarts 

als beoordelingen door de eigenaar van het dier van een aantal tekenen van osteoartritis (zoals 

kreupelheid, pijn en bewegingsproblemen). 

Een tweede studie betrof honden (van vier maanden en ouder) die een orthopedische operatie of een 

operatie van zachte weefsels moesten ondergaan. De honden kregen ofwel Cimalgex ofwel een 

vergelijkingsmiddel (carprofen). De eerste dosis werd twee uur voor de operatie gegeven en de 

behandeling werd verscheidene dagen voortgezet. De pijn werd door de dierenarts beoordeeld (tot 24 

uur na de operatie en na afloop van de vervolgbehandeling). Ook de eigenaars noteerden 

pijngerelateerde verschijnselen die ze waarnamen. 

Welk voordeel bleek Cimalgex tijdens de studies te hebben? 

Bij dagelijkse toediening verminderde Cimalgex pijn en ontsteking (en de tekenen hiervan, zoals 

kreupelheid) bij honden met chronische osteoartritis, en was Cimalgex even werkzaam als firocoxib, 

het NSAID waarmee Cimalgex werd vergeleken. 

Ook voor de behandeling van peri-operatieve pijn als gevolg van een orthopedische operatie of een 

operatie van zachte weefsels gedurende de eerste 24 uur na de operatie bleek Cimalgex even 
werkzaam als het NSAID waarmee het werd vergeleken, carprofen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Cimalgex in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Cimalgex zijn braken en diarree (mild en voorbijgaand). Zie 

de bijsluiter voor alle bijwerkingen die voor Cimalgex zijn gemeld. 

Cimalgex mag niet worden gebruikt voor honden van minder dan 10 weken oud, en voor honden die 

jonger zijn dan 6 maanden wordt zorgvuldige controle door de dierenarts aanbevolen. Cimalgex dient 

niet te worden gegeven aan drachtige, fok- of lacterende honden, aan honden met problemen van de 

maag of darm, waaronder zweren of bloedingen, of aan honden die bloed verliezen. Cimalgex mag ook 

niet worden gebruikt voor honden die overgevoelig (allergisch) zijn voor cimicoxib of voor een van de 

hulpstoffen in de tabletten. Cimalgex mag niet samen met corticosteroïden of andere NSAID’s worden 

gebruikt. 
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Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Cimicoxib kan sensibilisatie van de huid veroorzaken en mensen dienen hun handen te wassen nadat 

ze de tabletten hebben toegediend. Mensen met een bekende overgevoeligheid (allergie) voor 

cimicoxib dienen contact met Cimalgex-tabletten te vermijden. 

Als Cimalgex per ongeluk wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden gezocht en moet de 

bijsluiter of het etiket aan de arts worden getoond. 

Waarom is Cimalgex goedgekeurd?  

Het CVMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Cimalgex groter zijn dan de risico’s voor de 

behandeling van pijn en ontsteking die met osteoartritis verband houden en voor de behandeling van 

peri-operatieve pijn bij een orthopedische operatie of een operatie van zachte weefsels, en heeft 

geadviseerd om een vergunning voor het in de handel brengen van Cimalgex te verlenen. Een 
overzicht van de voordelen en risico’s is te vinden in de wetenschappelijke discussie van dit EPAR. 

Overige informatie over Cimalgex: 

De Europese Commisie heeft op 18/02/2011 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het 

in de handel brengen van Cimalgex verleend aan Vétoquinol SA. Op het etiket of de buitenverpakking 

staat of dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt op 18/02/2011. 

 


