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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

TROCOXIL 
Mavacoxibum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat další 
informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na svého veterinárního lékaře. Bližší 
informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá doporučení vypracoval, 
jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Trocoxil? 

Trocoxil obsahuje účinnou látku mavakoxib, která patří do skupiny léčiv s protizánětlivým účinkem. Je 
k dispozici ve formě trojúhelníkových žvýkacích tablet v pěti různých koncentracích účinné látky (6, 20, 
30, 75 a 95 mg). 

Na co se přípravek Trocoxil používá? 

Přípravek Trocoxil se používá u psů od jednoho roku věku k léčbě bolesti a zánětů spojených s 
degenerativním onemocněním kloubů (onemocnění, které způsobuje poškození kloubů, jakým je 
například osteoartritida). Přípravek se používá v případech, kdy je nutná nepřetržitá léčba po dobu 
delší než jeden měsíc. 

Přípravek Trocoxil se podává bezprostředně před hlavním jídlem psa nebo v rámci tohoto jídla v dávce 
2 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Mezi podáním první a druhé dávky by měl být zachován odstup 
dvou týdnů a poté je přípravek podáván jednou za měsíc. Dávka a trvání léčby (maximálně 6,5 
měsíce) závisí na hmotnosti a typu zvířete a závažnosti onemocnění, které má být léčeno. Další 
podrobnosti jsou uvedeny v příbalových informacích. 
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Jak přípravek Trocoxil působí? 

Účinná látka přípravku Trocoxil, mavakoxib, patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní 
protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID). Působí tak, že blokuje enzym zvaný cyklooxygenáza 2 (COX-
2). Tento enzym se podílí na produkci látek nazývaných prostaglandiny, jež ovlivňují vznik bolesti a 
zánětu. Blokováním tvorby prostaglandinů zmírňuje přípravek Trocoxil bolest a zánět, které jsou 
způsobené poškozením kloubů. 

Jak byl přípravek Trocoxil zkoumán? 

Přípravek Trocoxil byl zkoumán na laboratorních zvířatech a rovněž na psech, kteří byli léčeni v 
různých veterinárních zařízeních a klinikách po celé Evropě („klinické studie“). 

Přípravek Trocoxil žvýkací tablety pro psy byl zkoumán v jedné hlavní studii u psů s osteoartritidou. 
Přípravek byl srovnáván s carprofenem (jiným přípravkem ze skupiny NSAID) po dobu až 6,5 měsíce a 
zároveň byly zkoumány i dlouhodobé účinky léčby. Do studie byli zařazeni psi obou pohlaví a různých 
ras. Výsledky prokázaly zlepšení v hodnocení chromosti u psů s prokázanou osteoartritidou. Bylo 
prokázáno, že přípravek je srovnatelný s referenčním léčivým přípravkem (carprofenem). 

Jaký přínos přípravku Trocoxil byl prokázán v průběhu studií? 

Přípravek Trocoxil tablety pro psy zvýšil míru úlevy od bolesti a zmírnil zánět. Dle hodnocení majitelů 
psů mělo podávání přípravku v souladu s doporučeným měsíčním dávkovacím schématem po dobu až 
6,5 měsíce za následek zmírnění chromosti a zvýšení kvality života u psů s prokázanou osteoartritidou. 
Dodržování léčby bylo u přípravku Trocoxil jednodušší zřejmě z toho důvodu, že se nepodává každý 
den, ale pouze jednou za měsíc. 

Jaké vedlejší účinky jsou spojeny s přípravkem Trocoxil?  

Vedlejší účinky přípravku Trocoxil jsou podobné těm, které jsou pozorovány v souvislosti s podáváním 
jiných léčivých přípravků z této skupiny výrobků (NSAID), a zahrnují ztrátu chuti, řídkou stolici / 
průjem, zvracení, apatii (nezájem o okolí) a známky poškození ledvin. Pokud se u psa objeví tyto 
vedlejší účinky, je nutné přerušit léčbu a poskytnout obecnou podpůrnou terapii, která je vhodná při 
klinickém předávkování přípravky NSAID. 

Přípravek Trocoxil nesmí být podáván psům mladším jednoho roku nebo psům o hmotnosti nižší než 5 
kg. Nesmějí ho užívat psi s potížemi, které postihují žaludek a střeva, včetně vředů nebo krvácení, 
nebo psi se známkami krvácivých obtíží. Přípravek Trocoxil nesmějí užívat psi s poškozením ledvin 
nebo jater, psi s nedostatečným přítokem krve do srdečního svalu nebo březí, chovní či kojící psi. 
Přípravek také nesmí být podáván psům s možnou přecitlivělostí (alergií) na mavakoxib, na kteroukoli 
jinou složku tablet nebo na sulfonamidy. Nesmí být podáván s glukokortikoidy nebo s jinými přípravky 
ze skupiny NSAID. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají 
do kontaktu se zvířetem? 

Požití Trocoxilu u dětí může být škodlivé. Aby se předešlo náhodnému požití, dejte psovi tabletu ihned 
po vyjmutí z blistru. Lidé se známou přecitlivělostí na přípravky NSAID by se měli vyhnout kontaktu s 
přípravkem Trocoxil. 

Během manipulace s přípravkem Trocoxil nepijte, nejezte a nekuřte. Po manipulaci s lékem si umyjte 
ruce. 
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V případě náhodného požití léku vyhledejte ihned lékařskou pomoc a předložte lékaři příbalovou 
informaci nebo obal. 

Na základě čeho byl přípravek Trocoxil schválen?  

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) rozhodl, že přínosy přípravku Trocoxil v rámci léčby 
bolesti a zánětu spojených s degenerativním onemocněním kloubů u psů v případech, kdy je 
indikována nepřetržitá léčba přesahující jeden měsíc, převyšují jeho rizika, a doporučil, aby přípravku 
Trocoxil bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku jsou 
k dispozici v části této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi. 

Další informace o přípravku Trocoxil: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Trocoxil platné v celé Evropské unii 
společnosti dne 9. září 2008. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na štítku 
obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován 04.2013. 
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