
 
EMA/349697/2008 
EMEA/V/C/000132 

Резюме на EPAR за обществено ползване 

TROCOXIL 
Mavacoxib 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка (EPAR). 
В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 
оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва 
лекарството.  

Този документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се 
нуждаете от повече информация за медицинското състояние или лечение на Вашето животно, 
попитайте Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на 
препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Trocoxil? 

Trocoxil съдържа активното вещество мавакоксиб, което принадлежи към класа лекарства с 
противовъзпалително действие. Предлага се като триъгълни таблетки за дъвчене, в пет различни 
концентрации (6, 20, 30, 75 и 95 mg). 

За какво се използва Trocoxil? 

Trocoxil се използва за лечение на болки и възпаление, свързани с дегенеративни ставни 
заболявания (заболявания, свързани с увреждане на ставите, като остеоартрит) при кучета на 
възраст най-малко една година. Използва се при необходимост от продължително лечение за 
срок, по-дълъг от един месец. 

Trocoxil се дава в доза от 2 mg на килограм телесно тегло, непосредствено преди или с основното 
хранене на кучето. Трябва да има пауза от две седмици между първата и втората дози, след което 
се дава веднъж месечно. Дозата и продължителността на лечението (максимум 6,5 месеца) ще 
зависят от теглото и вида на животното, както и от състоянието, което трябва да се лекува. За 
повече подробности – вижте листовката.  
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Как действа Trocoxil ? 

Активното вещество в Trocoxil, мавакоксиб, принадлежи към класа лекарства, наречени 
нестероидни противовъзпалителни средства. То действа, като блокира ензима, наречен 
циклооксигеназа-2 (-2). Този ензим участва в синтеза на веществата, наречени простагландини, 
които са свързани с болката и възпалението. Като блокира производството на простагландините, 
Trocoxil намалява болката и възпалението, причинени от увреждането на ставите.  

Как е проучен Trocoxil ? 

Trocoxil е проучен при лабораторни животни, както и при кучета, които са лекувани в различни 
ветеринарни кабинети и клиники в Европа („клинични проучвания“). 

Таблетките за дъвчене Trocoxil за кучета са проучени в едно основно проучване при кучета с 
остеоартрит. Лекарството е сравнявано с карпрофен (друго нестероидно противовъзпалително 
средство) за период до 6,5 месеца, като са проучени също дългосрочните ефекти от лечението. В 
проучването са включени кучета от двата пола и от различни породи. Резултатите показват 
подобрение в състоянието на куцащи кучета с установен остеоартрит. Доказано е, че продуктът е 
сравним с референтния продукт (карпрофен). 

Какви ползи от Trocoxil са установени в проучванията? 

Таблетките Trocoxil за кучета спомагат за облекчаване на болката и възпалението. Както е 
оценено от собствениците на кучета, прилагането на продукта съгласно препоръчаната месечна 
дозировка по схема за период до 6,5 месеца показва подобрение в състоянието на куцащите 
кучета, както и в качеството на живот при кучета с установен остеоартрит. Лечението се спазва 
по-добре с Trocoxil, вероятно поради това, че се дава веднъж месечно, а не всеки ден. 

Какви са нежеланите реакции, свързани с Trocoxil ?  

Нежеланите реакции при Trocoxil са сходни с нежеланите реакции, наблюдавани при други 
лекарства в тази продуктова категория (нестероидни противовъзпалителни средства) и включват 
загуба на апетит, меки изпражнения/диария, повръщане, апатия (липса на интерес към 
заобикалящата среда) и признаци на бъбречни проблеми. Ако при кучето се появят такива 
нежелани реакции, лечението трябва да бъде спряно и да се премине към общо поддържащо 
лечение, както е подходящо при свръхдоза с нестероидно противовъзпалително средство. 

Trocoxil не трябва да се използва при кучета на възраст под една година или с тегло по-малко от 
5 kg. Не трябва да се използва при кучета със стомашно-чревни проблеми, включително язви или 
кървене, или при кучета, които имат признаци на кървене. Лекарството не трябва да се използва 
при кучета с бъбречни или чернодробни проблеми, или недостатъчен кръвен поток към сърдечния 
мускул, или при кучета, които са бременни, за разплод или кърмещи. Също така не трябва да се 
използва при кучета, които могат да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към 
мавакоксиб, към някоя от другите съставки в таблетката или към сулфонамиди. Не трябва да се 
използва с глюкокортикостероиди или други нестероидни противовъзпалителни средства. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или 
влиза в контакт с животното? 

Поглъщането на Trocoxil може да бъде вредно за деца. За да избегнете неволно поглъщане, 
давайте таблетката на кучето веднага след като я извадите от опаковката на блистера. Хората, 
алергични към нестероидни противовъзпалителни средства, трябва да избягват контакт с Trocoxil. 
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Не се хранете, не пийте и не пушете при работа с Trocoxil. Измийте ръцете си след работа с 
лекарството. 

В случай на неволно поглъщане незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави упътването за употреба или етикета на продукта. 

Основания за одобряване на Trocoxil?  

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) решава, че ползите от 
Trocoxil надвишават рисковете при лечение на болка и възпаление, свързани с дегенеративни 
ставни заболявания при кучета, когато е показано продължително лечение, продължаващо 
повече от един месец, и препоръчва на Trocoxil да бъде издаден лиценз за употреба. 
Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научното обсъждане на настоящия 
EPAR. 

Допълнителна информация за Trocoxil : 

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския съюз, за 
Trocoxil на 09.09.2008 г. Информация за начина на отпускане на този продукт може да се намери 
на етикета/външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста 04-2013. 
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