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Daxocox (enflicoxib) 
A Daxocox-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Daxocox és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Daxocox-ot kutyáknál alkalmazzák oszteoartritisszel (az ízületek duzzanatát és fájdalmát okozó 
betegség) összefüggő fájdalom és gyulladás kezelésére. A készítmény hatóanyaga az enflicoxib. 

Hogyan kell alkalmazni a Daxocox-ot? 

A készítmény tabletta formájában és csak receptre kapható. 

A Daxocox-ot hetente egyszer kell alkalmazni, közvetlenül a kutya étkezése előtt vagy azzal együtt. Az 
adag a kutya testsúlyától függ. 

Amennyiben a Daxocox alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Daxocox? 

A Daxocox hatóanyaga, az enflicoxib, a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID) 
osztályába tartozik. A ciklooxigenáz-2 (COX-2) nevű enzim gátlása révén fejti ki hatását. A COX-2 a 
fájdalomban és gyulladásban szerepet játszó prosztaglandinoknak nevezett anyagok előállításában 
játszik szerepet. A prosztaglandinok termelésének gátlásával a Daxocox csökkenti az ízületek 
károsodása által okozott fájdalmat és gyulladást. 

Milyen előnyei voltak a Daxocox alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A hetente adott Daxocox tabletta csökkentette a fájdalmat és a gyulladást a kutyáknál. Egy 242, 
oszteoartritisz klinikai tüneteit mutató kutyával végzett klinikai vizsgálatban a Daxocox-ot 61 kutyának 
adták az engedélyezett adagban és hatékonyabb volt, mint a placebo (hatóanyag nélküli kezelés). Egy 
második, 180, oszteoartritisz klinikai jeleit mutató kutyával végzett klinikai vizsgálatban a Daxocox-ot 
78 kutyának adták, és ugyanolyan hatásos volt a sántítás javításában és az oszteoartritisszel járó 
fájdalom csökkentésében, mint egy másik NSAID, a mavacoxib. 
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Milyen kockázatokkal jár a Daxocox alkalmazása? 

A Daxocox leggyakoribb mellékhatásai (10 állat közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet) a hányás, lágy 
bélsár és/vagy hasmenés; ezeket klinikai vizsgálatokban jelentették, és a legtöbb esetben kezelés 
nélkül gyógyultak. 

Mellékhatások jelentkezése esetén a Daxocox alkalmazását le kell állítani, és a tünetek teljes 
megszűnéséig általános támogató terápiát kell alkalmazni. 

A Daxocox nem alkalmazható kutyáknál: 

• gyomor- vagy bélproblémák, például fehérje- vagy vérveszteség esetén; 

• vérzési problémák esetén; 

• ha vese- vagy májbetegségben szenvednek; 

• ha a szívizomba irányuló véráramlás elégtelen; 

• ha vemhes, tenyész- vagy szoptató; 

• akik túlérzékenyek (allergiásak) az enflicoxibbel, a tabletta bármely más összetevőjével vagy a 
szulfonamidokkal szemben; 

• dehidrált, hipovolémiás (folyadéktérfogat-csökkenéssel) vagy hipotenzív (alacsony vérnyomással) 
állatok esetén, mivel fennáll a veseproblémák kockázata. 

A Daxocox nem alkalmazható glükokortikoidokkal vagy más NSAID szerekkel sem. 

A Daxocox alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás, valamint a korlátozások teljes 
felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Daxocox-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és a használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

A Daxocox túlérzékenységi (allergiás) reakciókat okozhat. A nem szteroid gyulladáscsökkentőkre 
allergiás személyeknek kerülniük kell a Daxocox-szal való érintkezést. 

Néhány NSAID ártalmas lehet a születendő gyermekre, különösen a terhesség harmadik 
trimeszterében. Terhes nőknek óvatosan kell alkalmazniuk ezt az állatgyógyászati készítményt. 

A Daxocox lenyelése káros lehet, különösen gyermekek esetében. A véletlen lenyelés elkerülése 
érdekében a tablettát azonnal be kell adni a kutyának, miután kivették a buborékcsomagolásból, és 
nem szabad kettétörni vagy összetörni a tablettát. 

A készítmény véletlen lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Miért engedélyezték a Daxocox forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Daxocox alkalmazásának előnyei meghaladják 
a kockázatokat, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 
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A Daxocox-szal kapcsolatos egyéb információ 

2021. április 20-án a Daxocox az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kapott. 

A Daxocox-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Daxocox. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 05-2021. 
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