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Daxocox (enflikoksiib) 
Ravimi Daxocox ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Daxocox ja milleks seda kasutatakse? 

Daxocox on veterinaarravim, mida kasutatakse koertel osteoartriidiga (liigeseturset ja -valu põhjustav 
seisund) seotud valu ja põletiku raviks. Ravim sisaldab toimeainena enflikoksiibi. 

Kuidas Daxocoxi kasutatakse? 

Ravimit turustatakse tablettidena ja see on retseptiravim. 

Daxocoxi tuleb manustada üks kord nädalas, vahetult enne koera söögikorda või koos söögiga. Annus 
põhineb koera kehamassil. 

Kui vajate Daxocoxiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Daxocox toimib? 

Daxocoxi toimeaine enflikoksiib kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) rühma. See 
blokeerib ensüümi tsüklooksügenaas 2 (COX-2). COX-2 osaleb valu ja põletiku tekkes osalevate ainete 
prostaglandiinide tootmisel. Prostaglandiinide tootmist blokeerides vähendab Daxocox 
liigesekahjustusest tingitud valu ja põletikku. 

Milles seisneb uuringute põhjal Daxocoxi kasulikkus? 

Kord nädalas manustatavad Daxocoxi tabletid vähendasid koertel valu ja põletikku. 242 osteoartriidi 
kliiniliste tunnustega koera kliinilises uuringus manustati Daxocoxi 61 koerale heakskiidetud annuses ja 
see oli efektiivsem kui platseebo (näiv ravim). Teises kliinilises uuringus, mis hõlmas 180 osteoartriidi 
kliiniliste tunnustega koera, manustati Daxocoxi 78 koerale ja see oli lonkamise parandamisel ja 
osteoartriidiga seotud valu vähendamisel sama efektiivne mavakoksiib (samuti NSAID-ravim). 
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Mis riskid Daxocoxiga kaasnevad? 

Daxocoxi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 loomal 10st) on oksendamine, pehme 
väljaheide ja/või kõhulahtisus; neist teatati kliinilistes uuringutes ning enamik juhte paranesid ilma 
ravita. 

Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb Daxocoxi kasutamine lõpetada ja tagada üldtoetav ravi, kuni nähud on 
täielikult taandunud. 

Daxocoxi ei tohi kasutada koertel, kellel on järgmised seisundid: 

• mao- või sooleprobleemid, sealhulgas valgu- või verekaotus; 

• veritsushäired; 

• neeru- või maksaprobleemid; 

• südamelihase verevarustushäired; 

• kes on tiined, kasutusel aretusloomana või lakteerivad; 

• kes on enflikoksiibi, tableti mis tahes muu koostisaine või sulfoonamiidide suhtes ülitundlikud 
(allergilised); 

• kes on dehüdreeritud, hüpovoleemilised (vähenenud vedelikumahuga) või hüpotensiivsed (madala 
vererõhuga), sest esineb potentsiaalne neeruprobleemide risk. 

Daxocoxi ei tohi kasutada ka koos glükokortikoidide ega teiste NSAID-ravimitega. 

Daxocoxi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Daxocoxi ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Daxocox võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioone (allergiareaktsioone). Inimesed, kes on 
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes allergilised, peavad kokkupuudet Daxocoxiga 
vältima. 

Mõned mittesteroidsed põletikuvastased ravimid võivad kahjustada loodet, eriti raseduse kolmandal 
trimestril. Rasedad peavad seda veterinaarravimit manustama loomale ettevaatlikult. 

Daxocoxi allaneelamine võib olla kahjulik, eriti lastele. Juhusliku allaneelamise vältimiseks andke 
tablett koerale kohe pärast selle eemaldamist blisterpakendist ning ärge poolitage ega purustage 
tablette. 

Ravimi juhuslikul allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. 

Daxocoxi Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Daxocoxi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 
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Muu teave Daxocoxi kohta 

Daxocoxi müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 20. aprillil 2021. 

Lisateave Daxocoxi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Daxocox. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2021. 


	Mis on Daxocox ja milleks seda kasutatakse?
	Kuidas Daxocoxi kasutatakse?
	Kuidas Daxocox toimib?
	Milles seisneb uuringute põhjal Daxocoxi kasulikkus?
	Mis riskid Daxocoxiga kaasnevad?
	Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?
	Daxocoxi Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused
	Muu teave Daxocoxi kohta

