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Rezumat EPAR destinat publicului 

Cimalgex 
cimicoxib 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare (EPAR). Scopul 

documentului este să explice modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru produse 

medicamentoase de uz veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la recomandările 

privind condiţiile de utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul veterinar. Dacă aveţi nevoie de 

informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 

adresaţi-vă medicului veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiţi 

Dezbaterea ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Cimalgex? 

Cimalgex este un medicament de uz veterinar care conţine cimicoxib. Acesta este disponibil sub formă 

de comprimate masticabile alungite, în trei concentraţii diferite (8 mg, 30 mg şi 80 mg). 

Pentru ce se utilizează Cimalgex? 

Cimalgex se utilizează la câini pentru tratamentul durerii şi inflamaţiei asociate osteoartritei (o boală de 

lungă durată care cauzează leziuni şi dureri la nivelul articulaţiilor). De asemenea, se utilizează pentru 

gestionarea durerii şi inflamaţiei asociate intervenţiilor chirurgicale pe oase sau ţesuturi moi (cum ar fi 

muşchii). 

În cazul utilizării pentru osteoartrită, comprimatele sunt administrate câinelui o dată pe zi, cu sau fără 

alimente, la o doză de 2 mg/kg de greutate corporală, folosind comprimatul sau comprimatele 

corespunzătoare în funcţie de greutatea câinelui. Câinii pot fi trataţi pe o perioadă de până la şase luni. 

Pentru tratamentul pe termen lung, medicul veterinar trebuie să asigure monitorizarea regulată. 

În cazul utilizării cu intervenţiile chirurgicale, comprimatele se administrează câinelui cu aproximativ 

două ore înainte de începerea operaţiei la o doză de 2 mg/kg de greutate corporală, folosind 

comprimatul sau comprimatele corespunzătoare în funcţie de greutatea câinelui, şi apoi o dată pe zi în 

următoarele trei până la şapte zile, la latitudinea medicului veterinar. 



Cum acţionează Cimalgex? 

Substanţa activă din Cimalgex, cimicoxib, aparţine unei clase de medicamente numite antiinflamatoare 

nesteroidiene (AINS). Aceasta acţionează, în principal, prin blocarea unei enzime numite 

ciclooxigenază-2 (COX-2). Această enzimă este implicată în producerea de substanţe numite 

prostaglandine, care sunt implicate în durere şi inflamaţie. Prin blocarea producţiei de prostaglandine, 

cimicoxib reduce durerea şi inflamaţia cauzate de osteoartrită sau de intervenţiile chirurgicale asupra 

oaselor sau ţesuturilor moi. 

Cum a fost studiat Cimalgex? 

Cimalgex a fost studiat la animale de laborator, precum şi la câini care au fost trataţi în diferite 

cabinete şi clinici veterinare din întreaga Europă („studii de teren”), în care Cimalgex a fost comparat 

cu alte medicamente AINS de uz veterinar autorizate. Aceste studii de teren au inclus câini de diferite 

vârste, sexe şi rase. 

Un studiu la câini (vârsta medie 8,8 ani) cu osteoartrită cronică a avut o durată de până la 90 de zile. 

O dată pe zi, câinilor li se administra fie Cimalgex, fie firocoxib, un medicament autorizat pentru 

utilizare în această afecţiune. Eficacitatea a fost stabilită pe baza atât a examinărilor efectuate de un 

veterinar, cât şi a evaluărilor efectuate de stăpânul animalului privind unele semne de osteoartrită 

(cum ar fi şchiopătat, durere sau dificultăţi în mişcare). 

Un al doilea studiu a inclus câini (de diferite vârste, începând de la patru luni) care au suferit intervenţii 

chirurgicale ortopedice sau pe ţesuturi moi. Câinii au primit fie Cimalgex, fie un produs comparator 

(carprofen). Prima doză a fost administrată cu două ore înainte de operaţie, iar tratamentul a fost 

continuat mai multe zile. Nivelul de durere a fost evaluat de către veterinar (până la 24 de ore după 

operaţie şi la sfârşitul tratamentului de urmărire). De asemenea, stăpânul a notat observaţiile 

referitoare la durere. 

Ce beneficii a prezentat Cimalgex pe parcursul studiilor? 

Administrat zilnic, Cimalgex a redus durerea şi inflamaţia (şi semnele acestora, precum şchiopătatul) la 

câinii cu osteoartrită cronică şi a fost la fel de eficace ca şi produsul AINS comparator, firocoxib. 

De asemenea, s-a demonstrat că Cimalgex este la fel de eficace ca şi produsul AINS comparator, 

carprofen, în gestionarea durerii perioperatorii datorate intervenţiilor chirurgicale ortopedice sau pe 

ţesuturi moi în primele 24 de ore după operaţie. 

Care sunt riscurile asociate cu Cimalgex? 

Cele mai frecvente efecte secundare asociate tratamentului cu Cimalgex sunt diaree sau vărsături 

uşoare şi trecătoare. Pentru lista completă a efectelor secundare semnalate la tratamentul cu 

Cimalgex, a se consulta prospectul. 

Cimalgex nu trebuie administrat la câini mai mici de 10 săptămâni, iar în cazul în care câinele are mai 

puţin de 6 luni, se recomandă monitorizarea atentă de către veterinar. Cimalgex nu trebuie utilizat la 

animale gestante, aflate în perioada de reproducţie sau de lactaţie sau la câini cu probleme care 

afectează stomacul sau intestinul, inclusiv ulcere sau hemoragie, sau la câini care prezintă semne 

asociate unor probleme de sângerare. De asemenea, Cimalgex nu trebuie utilizat la câini care prezintă 

hipersensibilitate (alergie) la cimicoxib sau la oricare dintre celelalte componente ale comprimatelor. 

Medicamentul nu trebuie utilizat în asociere cu corticosteroizi sau alte medicamente AINS. 
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Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Cimicoxib poate cauza sensibilizarea pielii şi oamenii trebuie să se spele pe mâini după manipularea 

comprimatelor. Persoanele cu hipersensibilitate (alergie) cunoscută la cimicoxib trebuie să evite 

contactul cu comprimatele de Cimalgex. 

În cazul ingerării accidentale, trebuie cerut imediat sfatul medicului, arătându-i acestuia prospectul sau 

eticheta. 

De ce a fost aprobat Cimalgex?  

CVMP a decis că beneficiile Cimalgex sunt mai mari decât riscurile asociate pentru tratamentul durerii 

şi inflamaţiei asociate osteoartritei şi gestionarea durerii perioperatorii datorate intervenţiilor 

chirurgicale ortopedice sau pe ţesuturi moi şi a recomandat eliberarea unei autorizaţii de introducere 

pe piaţă pentru Cimalgex. Raportul riscuri-beneficii poate fi găsit în modului Dezbatere ştiinţifică al 

prezentului EPAR. 

Alte informaţii despre Cimalgex: 

Comisia Europeană a acordat Vétoquinol SA o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Cimalgex, 

valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la 18/02/2011. Informaţiile privind eliberarea pe bază de 

reţetă a acestui produs pot fi găsite pe etichetă/ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată la 18/02/2011. 

 


