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Onsior (robenacoxib) 
Prezentare generală a Onsior și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Onsior și pentru ce se utilizează? 

Onsior este un medicament antiinflamator de uz veterinar utilizat pentru tratarea durerii și a inflamației 
la pisici și la câini. 

La pisici, comprimatele de Onsior se utilizează pentru tratarea durerii și a inflamației asociate cu 
tulburările musculoscheletice (probleme de mușchi și oase) acute (de scurtă durată) și cronice (de 
lungă durată), precum și pentru ameliorarea durerii și a inflamației moderate asociate cu operații 
chirurgicale ortopedice (la oase). Soluția injectabilă se utilizează pentru tratarea durerii și a inflamației 
asociate cu operații chirurgicale ortopedice sau pe țesuturi moi, precum castrarea. 

La câini, comprimatele de Onsior se utilizează pentru tratarea durerii și a inflamației asociate cu 
osteoartrita cronică (boală de lungă durată care provoacă durere și inflamație la nivelul articulațiilor). 
Soluția injectabilă se utilizează pentru tratarea durerii și a inflamației asociate cu operații chirurgicale 
ortopedice sau pe țesuturi moi. 

Onsior conține substanța activă robenacoxib. 

Cum se utilizează Onsior? 

Onsior este disponibil sub formă de comprimate, în cinci concentrații diferite (6 mg pentru pisici și 
5 mg, 10 mg, 20 mg și 40 mg pentru câini) și ca soluție injectabilă (20 mg/ml pentru câini și pisici). 

Comprimatele se administrează o dată pe zi la aceeași oră, iar doza variază în funcție de greutatea 
corporală și de utilizare. La pisici, tratamentul pentru tulburări musculoscheletice acute este limitat la 
șase zile, iar pentru tulburări musculoscheletice cronice se întinde pe o perioadă mai lungă, fiind 
urmărit de medicul veterinar. La câini, tratamentul pentru osteoartrită trebuie făcut cât timp este 
nevoie. Dacă Onsior se folosește la pisici și câini pentru tratarea durerii și a inflamației asociate cu 
operații chirurgicale, trebuie administrată o singură doză pe gură înainte de operație. După operație se 
poate administra o doză zilnică maximum încă două zile. 

Soluția injectabilă se administrează animalului ca injecție subcutanată, cu circa 30 de minute înainte de 
începerea operației, la doză bazată pe greutatea animalului. După operații chirurgicale la pisici și 
operații pe țesuturi moi la câini, tratamentul administrat o dată pe zi poate fi continuat maximum 2 
zile, în aceeași doză și la aceeași oră. 
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La câini și pisici, comprimatele și soluția injectabilă pot fi alternate, respectând utilizările aprobate și 
dozele pentru fiecare formă. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Onsior, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Onsior? 

Substanța activă din Onsior, robenacoxibul, face parte din clasa de medicamente numite 
antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care acționează blocând enzima numită cicloxigenază 2 
(COX-2). Această enzimă este implicată în producerea substanțelor numite prostaglandine, prezente în 
caz de durere și inflamație. Blocând producția de prostaglandine, robenacoxibul reduce durerea și 
inflamația cauzate de tulburări musculoscheletice, de operații chirurgicale sau de osteoartrită. 

Ce beneficii a prezentat Onsior pe parcursul studiilor? 

Comprimatele de Onsior administrate o dată pe zi au redus durerea și au îmbunătățit mobilitatea atât 
la pisici, cât și la câini. Onsior a fost la fel de eficace ca medicamentele AINS cu care a fost comparat. 
Într-un studiu clinic, comprimatele de Onsior au sporit activitatea la 10 din 35 de pisici cu tulburări 
musculoscheletice cronice (măsurată prin dispozitive de monitorizare a activității montate pe zgardă) și 
au îmbunătățit scorul comportamentului, al calității vieții, al temperamentului și al stării de bine vizibile 
la pisici mai mult decât placebo (un preparat inactiv). La pisici, comprimatele de Onsior au redus 
durerea și inflamația moderate asociate cu operațiile chirurgicale ortopedice până la 2 zile după 
operație, în comparație cu animalele care au primit placebo. 

Soluția injectabilă a provocat scăderea treptată a scorurilor durerii la pisici și la câini după operații 
chirurgicale. Durerea a fost evaluată de un medic veterinar pe baza comportamentului animalului și a 
reacțiilor lui la atingerea zonei inflamate sau la mișcarea articulației afectate. După încheierea operației 
s-a observat un control suficient al durerii maximum 24 de ore la câini și 52 de ore (2 zile) la pisici. 
Onsior a fost la fel de eficace ca medicamentele AINS cu care a fost comparat și mai eficace decât 
placebo. 

Într-un studiu care a cuprins câini care au fost operați chirurgical pe țesuturi moi, tratamentul zilnic cu 
Onsior comprimate timp de 3 zile după aceea a redus scorurile la durere mai mult decât placebo. 

Care sunt riscurile asociate cu Onsior? 

Reacțiile adverse la Onsior sunt similare celor observate la alte medicamente AINS. Cele mai frecvente 
reacții adverse asociate cu comprimatele și cu soluția injectabilă sunt reacții trecătoare ușoare la 
nivelul stomacului și al intestinului, manifestate sub formă de vărsături, materii fecale moi și diaree. La 
câini este frecventă creșterea nivelurilor enzimelor hepatice după tratamentul cu comprimate pe 
termen lung (poate afecta cel mult 1 animal din 10). În cazuri foarte rare se observă letargie. 

Soluția injectabilă poate cauza și durere la locul injectării. Pentru lista completă a reacțiilor adverse 
asociate cu Onsior, citiți prospectul. 

Comprimatele de Onsior sunt contraindicate la câini și pisici cu afecțiuni existente ale stomacului și 
intestinului, de exemplu ulcere gastrice sau hemoragie gastrointestinală, sau la câini cu probleme de 
ficat. Medicamentul este contraindicat la animale gestante, care alăptează sau crescute pentru 
reproducere sau la animale hipersensibile (alergice) la robenacoxib sau la oricare dintre celelalte 
ingrediente ale acestui medicament. Trebuie administrat cu precauție la pisici și câini cu afecțiuni 
cardiace sau renale cunoscute, la animale deshidratate și la pisici cu probleme de ficat. Este 
contraindicată administrarea Onsior împreună cu alte medicamente AINS sau cu glucocorticosteroizi. 
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Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

După administrarea medicamentului la câini sau pisici, trebuie spălate mâinile. 

Dacă o persoană, în special un copil mic, înghite accidental comprimate sau își injectează accidental 
soluția pentru injecție, trebuie să solicite imediat sfatul medicului. 

Pentru femeile gravide, în special cele aflate în stadiu avansat de sarcină, contactul prelungit al pielii cu 
Onsior sau autoinjectarea accidentală cu Onsior poate fi periculoasă pentru făt. 

De ce este Onsior autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Onsior sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Onsior 

Onsior a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 16 decembrie 2008. 

Mai multe informații despre Onsior se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în decembrie 2019. 
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