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Sammanfattning av EPAR för allmänheten 

Cimalgex 
cimicoxib 

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar 

hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in 

och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas. 

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer om sjukdomen 

eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen (ingår också i 

EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på. 

Vad är Cimalgex? 

Cimalgex är ett veterinärmedicinskt läkemedel som innehåller cimicoxib. Det finns som avlånga 

tuggtabletter i tre olika styrkor (8 mg, 30 mg och 80 mg). 

Vad används Cimalgex för? 

Cimalgex ges till hundar för behandling av smärta och inflammation i samband med osteoartrit (en 

långvarig sjukdom som orsakar skador och smärta i lederna). Det används också mot smärta och 

inflammation i samband med ortopedisk kirurgi eller mjukvävnadskirurgi (till exempel i musklerna). 

När läkemedlet används mot osteoartrit ges tabletterna till hunden en gång per dag, med eller utan 

föda, i dosen 2 mg/kg kroppsvikt, med användning av de tabletter som gäller för hundens kroppsvikt. 

Hundar kan behandlas i upp till sex månader. Längre behandling bör övervakas regelbundet av 

veterinär. 

När läkemedlet ges i samband med kirurgi ges tabletterna till hunden cirka två timmar innan 

operationen påbörjas i dosen 2 mg/kg kroppsvikt, med användning av de tabletter som gäller för 

hundens kroppsvikt. Därefter ges tabletterna en gång per dag under de följande tre till sju dagarna, 

enligt ordination från behandlande veterinär. 



Hur verkar Cimalgex? 

Den aktiva substansen i Cimalgex, cimicoxib, tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Den verkar genom att blockera ett enzym som kallas 

cyklooxygenas-2 (COX-2). Detta enzym deltar i produktionen av de substanser som kallas 

prostaglandiner och som bidrar till att orsaka smärta och inflammation. Genom att hämma 

produktionen av prostaglandiner minskar cimicoxib den smärta och inflammation som uppstår vid 

osteoartrit och ortopedisk kirurgi eller mjukvävnadskirurgi. 

Hur har Cimalgex effekt undersökts? 

Effekten av Cimalgex har undersökts både hos laboratoriedjur och hos hundar som har behandlats vid 

olika veterinärmottagningar och kliniker i Europa (fältstudier), där Cimalgex jämfördes med andra 

godkända veterinärmedicinska NSAID. I dessa fältstudier ingick hundar av olika ålder, kön och ras. 

En studie av hundar (i genomsnitt 8,8 år gamla) med kronisk osteoartrit pågick i upp till 90 dagar. En 

gång per dag fick hundarna antingen Cimalgex eller firocoxib, ett läkemedel som är godkänt för 

användning mot denna sjukdom. Effekten bedömdes både utifrån undersökningar utförda av en 

veterinär och bedömningar av tecken på osteoartrit (till exempel hälta, smärta och rörelsesvårigheter) 

som gjordes av djurets ägare. 

I en andra studie ingick hundar (från fyra månaders ålder och äldre) som skulle genomgå antingen 

ortopedisk kirurgi eller mjukvävnadskirurgi. Hundarna fick antingen Cimalgex eller en 

jämförelseläkemedel (carprofen). Den första dosen gavs två timmar före operationen och behandlingen 

pågick under flera dagar. Smärtan bedömdes av veterinär (upp till 24 timmar efter operation och när 

uppföljningsbehandlingen avslutades). Även ägaren gjorde observationer av smärtan. 

Vilken nytta har Cimalgex visat vid studierna? 

När Cimalgex gavs dagligen minskade smärtan och inflammationen (samt tecknen på dessa, till 

exempel hälta) hos hundar med kronisk osteoartrit, och läkemedlet var lika effektivt som 

jämförelseläkemedlet firocoxib (ett NSAID). 

Cimalgex var dessutom lika effektivt som jämförelseläkemedlet carprofen (ett NSAID) för behandling 

av perioperativ smärta på grund av ortopedisk kirurgi eller mjukvävnadskirurgi under de första 

24 timmarna efter operation. 

Vilka är riskerna med Cimalgex? 

De vanligaste biverkningarna vid behandling med Cimalgex är lindriga och övergående kräkningar eller 

diarré. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Cimalgex finns i bipacksedeln. 

Cimalgex får inte ges till hundar som är yngre än 10 veckor, och om hunden är yngre än 6 månader 

rekommenderas noggrann veterinärövervakning. Cimalgex ska inte ges till hundar som är dräktiga, 

betäckta eller digivande, hundar som har mag-tarmproblem, till exempel magsår eller blödningar, och 

inte heller till hundar som uppvisar tecken på problem med blödningar. Cimalgex får inte heller ges till 

hundar som är överkänsliga (allergiska) mot cimicoxib eller något annat innehållsämne i tabletterna. 

Läkemedlet får inte ges tillsammans med kortikosteroider eller andra NSAID. 
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Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Cimicoxib kan orsaka hudallergi och man bör tvätta händerna efter att ha hanterat tabletterna. 

Personer med känd överkänslighet (allergi) mot cimicoxib ska undvika kontakt med Cimalgex-

tabletterna. 

Vid oavsiktligt intag ska man genast uppsöka läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren. 

Varför har Cimalgex godkänts?  

CVMP fann att fördelarna med Cimalgex är större än riskerna vid behandling av smärta och 

inflammation i samband med osteoartrit samt behandling av perioperativ smärta på grund av 

ortopedisk kirurgi eller mjukvävnadskirurgi, och rekommenderade att Cimalgex skulle godkännas för 

försäljning. Nytta-risk-förhållandet behandlas i avsnittet om den vetenskapliga diskussionen i detta 

EPAR. 

Mer information om Cimalgex: 

Den 18/02/2011 beviljade Europeiska kommissionen Vétoquinol SA ett godkännande för försäljning för 

Cimalgex som gäller i hela Europeiska unionen. Information om denna produkts förskrivningsstatus 

finns på etiketten/ytterförpackningen. 

Denna sammanfattning aktualiserades senast den 18/02/2011. 

 


