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Onsior (robenakoxib) 
Všeobecný prehľad o lieku Onsior a prečo bol v EÚ povolený 

Čo je liek Onsior na čo sa používa? 

Onsior je protizápalový veterinárny liek na použitie u mačiek a psov na liečbu bolesti a zápalu. 

U mačiek sa tablety lieku Onsior používajú na liečbu bolesti a zápalu súvisiacich s akútnymi 
(krátkodobými) a chronickými (dlhodobými) muskuloskeletálnymi poruchami (problémami so svalmi a 
kosťami) a na zmiernenie stredne závažnej bolesti a zápalu súvisiacich s ortopedickou (kostnou) 
operáciou. Injekčný roztok sa používa na liečbu bolesti a zápalu súvisiacich s ortopedickou operáciou 
alebo s operáciou mäkkých tkanív, ako je kastrácia. 

U psov sa tablety lieku Onsior používajú na liečbu bolesti a zápalu súvisiacich s chronickou 
osteoartritídou (dlhodobým ochorením spôsobujúcim bolesť a zápal kĺbov) a s operáciou mäkkých 
tkanív. Injekčný roztok sa používa na liečbu bolesti a zápalu súvisiacich s ortopedickou operáciou alebo 
s operáciou mäkkých tkanív. 

Liek Onsior obsahuje liečivo robenakoxib. 

Ako sa liek Onsior používa? 

Liek Onsior je k dispozícii vo forme tabliet s piatimi rôznymi silami (6 mg pre mačky a 5 mg, 10 mg, 
20 mg a 40 mg pre psy) a vo forme injekčného roztoku (20 mg/ml pre psy a mačky). 

Tablety sa podávajú každý deň v rovnakom čase a dávka závisí od telesnej hmotnosti a použitia. 
Liečba v prípade mačiek je obmedzená na šesť dní pri akútnych poruchách svalov a kostí a dlhšie pri 
chronických muskuloskeletálnych poruchách, pričom liečbu musí sledovať veterinár. Liečba psov s 
osteoartritídou má trvať tak dlho, ako je to potrebné. Ak sa liek Onsior používa u mačiek a psov na 
liečbu bolesti a zápalu súvisiacich s chirurgickým zákrokom, pred operáciou sa má podať jedna dávka 
cez ústa. Po operácii sa môže podávať denná dávka ešte ďalšie dva dni. 

Injekčný roztok sa mačkám alebo psom podáva ako podkožná injekcia asi 30 minút pred začatím 
operácie v dávke podľa hmotnosti zvieraťa. Po operácii mačiek a operácii mäkkých tkanív u psov môže 
liečba jedenkrát denne pokračovať rovnakým dávkovaním a každý deň v rovnakom čase počas dvoch 
nasledujúcich dní. 

Tablety a injekčný roztok sa u mačiek a psov môžu striedať za predpokladu, že sa dodrží schválené 
použitie a dávkovanie pre každú liekovú formu. 
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Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Onsior, prečítajte si písomnú informáciu pre 
používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Onsior účinkuje? 

Liečivo lieku Onsior, robenakoxib, patrí do triedy liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky 
(NSAID). Pôsobí tak, že zablokuje enzým nazývaný cyklooxygenáza 2 (COX-2). Tento enzým sa 
podieľa na vytváraní látok nazývaných prostaglandíny, ktoré sa podieľajú na vzniku bolesti a zápalu. 
Zablokovaním tvorby prostaglandínov robenakoxib zmierňuje bolesť a zápal spôsobené poruchami 
svalov a kostí, operáciou alebo osteoartritídou. 

Aké prínosy lieku Onsior boli preukázané v štúdiách? 

Tablety lieku Onsior podávané jedenkrát denne zmiernili bolesť a zlepšili pohyblivosť u mačiek aj psov. 
Liek Onsior bol rovnako účinný ako porovnávacie lieky NSAID. V klinickej štúdii tablety lieku Onsior 
zvýšili aktivitu u 10 z 35 mačiek s chronickými poruchami svalov a kostí (zaznamenanú na monitoroch 
aktivity pripevnených na obojku na krku) a skóre správania, kvalitu života, temperament a zjavnú 
spokojnosť mačiek v porovnaní s placebom (zdanlivým liekom). U mačiek tablety lieku Onsior 
zmierňovali stredne závažnú bolesť a zápal súvisiace s ortopedickou operáciou počas až dvoch dní po 
operácii v porovnaní so zvieratami, ktoré dostávali placebo. 

Injekčný roztok spôsobil u mačiek a psov po operácii postupné znižovanie skóre bolesti. Bolesť 
posudzoval veterinár na základe správania zvieraťa a reakcie na dotyk zapálenej oblasti alebo pohyb 
postihnutého kĺbu. Po skončení operácie sa dostatočná kontrola bolesti pozorovala až do 24 hodín u 
psov a až do 52 hodín (2 dní) u mačiek. Liek Onsior bol rovnako účinný ako porovnávacie lieky NSAID 
a účinnejší ako placebo. 

V štúdii so psami podstupujúcimi operáciu mäkkých tkanív sa skóre bolesti  znížilo dennou liečbou 
tabletami Onsior lepšie ako pri podávaní placeba počas troch nasledujúcich dní. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Onsior? 

Vedľajšie účinky lieku Onsior sú podobné ako vedľajšie účinky pozorované v prípade iných liekov 
NSAID. Najčastejšie vedľajšie účinky tabliet a injekčného roztoku sú mierne a prechodné účinky na 
žalúdok a črevá, pozorované ako vracanie, riedka stolica a hnačka. U psov je časté (môže postihnúť až 
1 zviera z 10) zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov po dlhodobej liečbe tabletami. Vo veľmi 
zriedkavých prípadoch sa môže pozorovať letargia. 

Injekčný roztok môže tiež spôsobiť bolesť pri vpichu injekcie. Zoznam všetkých vedľajších účinkov 
pozorovaných pri používaní lieku Onsior sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Tablety lieku Onsior sa nesmú používať u psov alebo mačiek s existujúcimi problémami postihujúcimi 
žalúdok a črevá, ako sú žalúdočné vredy alebo krvácanie, ani u psov s pečeňovými problémami. Liek 
sa nesmie používať u zvierat, ktoré sú gravidné, ktoré dojčia šteniatka alebo mačiatka alebo ktoré sa 
používajú na chov, alebo ktoré sú precitlivené (alergické) na robenakoxib alebo na niektorú zo zložiek 
lieku. Pri liečbe mačiek a psov so známymi problémami so srdcom alebo obličkami, dehydrovaných 
zvierat a mačiek s pečeňovými problémami je potrebná obozretnosť. Liek Onsior sa nesmie používať 
spolu s inými liekmi NSAID ani s glukokortikosteroidmi. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Po podaní lieku psovi alebo mačke je potrebné umyť si ruky. 
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Ak dôjde u osoby, najmä u malých detí, k náhodnému prehltnutiu tabliet, alebo v prípade náhodného 
samoinjikovania injekčného roztoku treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc. 

Pre tehotné ženy, najmä v neskorších štádiách tehotenstva, by dlhší kontakt lieku Onsior s kožou alebo 
jeho samoinjikovanie mohli byť nebezpečné pre nenarodené dieťa. 

Prečo je liek Onsior povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Onsior sú väčšie ako jeho riziká, a odporučila 
udeliť povolenie na jeho používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Onsior 

Dňa 16. decembra 2008 liek Onsior získal povolenie na uvedenie na trh platné v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o lieku Onsior sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/onsior. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: december 2019 
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