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Daxocox (enflicoxib) 
En oversigt over Daxocox, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Daxocox, og hvad anvendes det til? 

Daxocox er et lægemiddel til dyr, der gives til hunde til behandling af smerter og betændelse i 
forbindelse med osteoartritis (en lidelse, der giver hævelse og smerter i leddene). Det indeholder det 
aktive stof enflicoxib. 

Hvordan anvendes Daxocox? 

Lægemidlet leveres som tabletter og fås kun på recept. 

Daxocox bør gives én gang om ugen, umiddelbart inden eller sammen med hundens foder. Dosen 
afhænger af hundens vægt. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Daxocox, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Daxocox? 

Det aktive stof i Daxocox, enflicoxib, tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes nonsteroide 
antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er). Det virker ved at blokere et enzym kaldet cyclooxygenase 
2 (COX 2). COX 2 er med til at danne stoffer kaldet prostaglandiner, der medvirker ved smerter og 
betændelse. Ved at blokere produktionen af prostaglandiner lindrer Daxocox smerter og betændelse, 
som skyldes ledskader. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Daxocox? 

Daxocoxtabletter givet en gang om ugen lindrer smerter og betændelse hos hunde. I et klinisk studie 
med 242 hunde med kliniske tegn på osteoartritis blev Daxocox givet til 61 hunde i den godkendte 
dosis og var mere effektivt end placebo (en virkningsløs behandling). I et andet klinisk studie med 180 
hunde med kliniske tegn på osteoartritis blev Daxocox givet til 78 hunde, og det var lige så effektivt 
som et andet NSAID, mavacoxib, til at mindske halten og lindre smerter forbundet med osteoartritis. 
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Hvilke risici er der forbundet med Daxocox? 

De hyppigste bivirkninger ved Daxocox (som kan optræde hos op til 1 ud af 10 dyr) er opkastning, 
blød afføring og/eller diarré. Disse blev indberettet i kliniske forsøg og forsvandt i de fleste tilfælde 
uden behandling. 

Brugen af Daxocox bør stoppes i tilfælde af bivirkninger, og der bør gives generel understøttende 
behandling, indtil tegnene er fuldstændig forsvundet. 

Daxocox må ikke anvendes til hunde: 

• med problemer, der påvirker mave-tarm-systemet, herunder protein- eller blodtab 

• med blødningsproblemer 

• med nyre- eller leverproblemer 

• med utilstrækkelig blodgennemstrømning til hjertemusklen 

• som er drægtige, diegivende eller skal anvendes til avl 

• der er overfølsomme (allergiske) over for enflicoxib, andre af indholdsstofferne i tabletten eller 
sulfonamider 

• der er dehydrerede, hypovolæmiske (med væsketab) eller hypotensive (med lavt blodtryk), da der 
er en potentiel risiko for nyreproblemer. 

Daxocox må heller ikke anvendes med glukokortikoider eller andre NSAID'er. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Daxocox fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Daxocox, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. 

Daxocox kan fremkalde overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Personer, som er allergiske 
over for NSAID'er, bør undgå kontakt med Daxocox. 

Nogle NSAID'er kan være skadelige for ufødte børn, især i tredje trimester af graviditeten. Gravide 
kvinder bør udvise forsigtighed ved indgivelse af dette veterinærlægemiddel. 

Indtagelse af Daxocox kan være skadeligt, især for børn. For at undgå utilsigtet indtagelse skal 
tabletten gives til hunden, umiddelbart efter den er taget ud af blisterpakningen, og tabletterne må 
ikke deles eller knuses. 

Hvis en person utilsigtet indtager lægemidlet, bør der straks søges lægehjælp. 

Hvorfor er Daxocox godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Daxocox opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Andre oplysninger om Daxocox 

Daxocox fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 20. april 2021. 

Yderligere information om Daxocox findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Daxocox. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 05-2021. 


	Hvad er Daxocox, og hvad anvendes det til?
	Hvordan anvendes Daxocox?
	Hvordan virker Daxocox?
	Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Daxocox?
	Hvilke risici er der forbundet med Daxocox?
	Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?
	Hvorfor er Daxocox godkendt i EU?
	Andre oplysninger om Daxocox

