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EPAR - sammendrag for offentligheden 

TROCOXIL 
Mavacoxib 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet 
er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den fremlagte 
dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor. 

Dette dokument kan ikke erstatte en personlig drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, bedes du kontakte din dyrlæge. Hvis du 
ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, bedes du læse de faglige 
drøftelser (også en del af denne EPAR). 

Hvad er Trocoxil? 

Trocoxil indeholder det aktive stof mavacoxib, som tilhører gruppen af lægemidler med 
antiinflammatorisk effekt. Det fås som trekantede tyggetabletter med fem forskellige styrker (6, 20, 
30, 75 og 95 mg). 

Hvad anvendes Trocoxil til? 

Trocoxil anvendes til behandling af smerte og inflammation i forbindelse med degenerative 
ledsygdomme (sygdomme, der omfatter ledbeskadigelse såsom osteoarthritis) hos hunde, der mindst 
er ét år gamle. Det anvendes, når der er behov for fortsat behandling i over én måned. 

Trocoxil gives i en dosis a 2 mg pr. kg legemsvægt umiddelbart inden eller sammen med hundens 
hovedmåltid. Der bør være et interval på to uger mellem første og anden dosis, hvorefter midlet gives 
én gang om måneden. Dosis og behandlingens varighed (højst 6,5 mdr.) afhænger af vægten og den 
type dyr, der skal behandles, og af dyrets tilstand. De yderligere oplysninger fremgår af 
indlægssedlen. 

Hvordan virker Trocoxil ? 

Det aktive stof i Trocoxil, mavacoxib, hører til gruppen af lægemidler kaldet non-steroide 
antiinflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater). Det virker ved at blokere et enzym kaldet 
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cyclooxygenase 2 (COX 2). Dette enzym medvirker til at producere stoffer kaldet prostaglandiner, som 
udløser smerte og inflammation. Ved at blokere for produktionen af prostaglandiner reducerer Trocoxil 
den smerte og inflammation, der er forårsaget af ledbeskadigelsen. 

Hvordan blev Trocoxil undersøgt? 

Trocoxil blev undersøgt i laboratoriedyr og i hunde, der blev behandlet i forskellige dyrlægepraksisser 
og -klinikker rundt om i Europa (“kliniske undersøgelser”). 

Trocoxil tyggetabletter til hunde blev undersøgt i én hovedundersøgelse af hunde med osteoarthritis. 
Lægemidlet blev sammenlignet med carprofen (også et NSAID-præparat) i op til 6,5 måneder, og 
behandlingens langsigtede virkninger blev også undersøgt. Hunde af begge køn og forskellige racer 
indgik i undersøgelsen. Resultaterne viste en bedring i score-værdien for halten hos hunde med 
konstateret osteoarthritis. Produktet viste sig at være sammenligneligt med referenceproduktet 
(carprofen). 

Hvilken fordel viser undersøgelserne, der er ved Trocoxil? 

Trocoxil tabletter til hunde gav en bedre lindring af smerte og inflammation. Indgivelse af produktet i 
overensstemmelse med det anbefalede månedlige doseringsskema i en periode på op til 6,5 måneder 
viste en bedring i halten og livskvalitet hos hunde med konstateret osteoarthritis ifølge hundeejernes 
vurdering. Behandlingscompliance var bedre med Trocoxil, måske fordi det gives én gang om måneden 
i stedet for hver dag. 

Hvilke bivirkninger er der ved Trocoxil?  

Trocoxil medfører bivirkninger, der ligner de bivirkninger, der er observeret ved andre lægemidler i 
denne produktgruppe (NSAID-præparater) og omfatter appetitløshed, blød fæces/diarré, opkastning, 
sløvhed (manglende interesse for omgivelserne) og tegn på nyreproblemer. Hvis en hund oplever disse 
bivirkninger, bør behandlingen indstilles, og der bør gives generel understøttende behandling som ved 
overdosering af NSAID-præparater. 

Trocoxil må ikke anvendes til hunde under ét år og/eller hunde, der vejer mindre end 5 kg. Det må 
ikke anvendes til hunde med problemer, der påvirker maven eller tarmen, herunder sår eller 
blødninger, eller til hunde med tegn på blødningsproblemer. Det må ikke bruges til hunde med nyre- 
eller leverproblemer eller med utilstrækkelig blodtilstrømning til hjertemusklen eller til drægtige, 
avlende eller diegivende hunde. Det må heller ikke bruges til hunde, der er overfølsomme (allergiske) 
over for mavacoxib, andre af indholdsstofferne i tabletterne eller sulfonamider. Det må ikke anvendes 
sammen med glukokortikosteroider eller andre NSAID-præparater. 

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

Indtagelse af Trocoxil kan være skadelig for børn. For at undgå utilsigtet indtagelse skal tabletten gives 
til hunden, umiddelbart efter den er taget ud af blisterpakningen. Personer med en kendt 
overfølsomhed over for NSAID-præparater bør undgå kontakt med Trocoxil. 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges ved håndtering af Trocoxil. Vask hænder efter håndtering af 
lægemidlet. 

I tilfælde af indtagelse ved uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal 
vises til lægen.  
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Hvorfor blev Trocoxil godkendt?  

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Trocoxil opvejer risiciene 
ved behandling af smerte og inflammation forbundet med degenerative ledsygdomme hos hunde i 
tilfælde, hvor fortsat behandling i over én måned indiceres, og anbefalede udstedelse af 
markedsføringstilladelse for Trocoxil. Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige 
drøftelse i denne EPAR. 

Andre oplysninger om Trocoxil: 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Trocoxil den 09. september 2008. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette 
lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04.2013. 
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