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Kokkuvõte üldsusele 

TROCOXIL 
Mavakoksiib 

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles 
selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, 
koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta. 

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma 
haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite 
lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu 
kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa). 

Mis on Trocoxil? 

Trocoxil sisaldab toimeainena mavakoksiibi, mis kuulub põletikuvastase toimega ravimite rühma. 
Ravimit turustatakse viie erineva tugevusega (6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg ja 95 mg) kolmnurksete 
närimistablettidena. 

Milleks Trocoxili kasutatakse? 

Trocoxili kasutatakse vähemalt üheaastastel koertel degeneratiivse liigesehaigusega 
(liigesekahjustusega kulgev haigus, näiteks osteoartroos) seotud valu ja põletiku raviks. Seda 
kasutatakse üle ühe kuu kestva pideva ravi korral. 

Trocoxili manustatakse annuses 2 mg kehakaalu kilogrammi kohta vahetult enne koera põhisöögikorda 
või koos sellega. Esimese ja teise annuse vahel peab olema kahenädalane vahe ning edaspidi 
manustatakse ravimit üks kord kuus. Ravi annus ja kestus (maksimaalselt 6,5 kuud) sõltub looma 
kehakaalust ja tüübist ning ravitavast seisundist. Üksikasjalikuma teabe leiate pakendi infolehelt. 

Kuidas Trocoxil toimib? 

Trocoxili toimeaine mavakoksiib kuulub mittesteroidsete põletikuvastasteks ravimite rühma. Ravim 
blokeerib ensüümi nimega tsüklooksügenaas-2. See ensüüm toodab prostaglandiine, mis põhjustavad 
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valu ja põletikku. Prostaglandiinide tootmise blokeerimise kaudu vähendab Trocoxil liigesekahjustusest 
tingitud valu ja põletikku 

Kuidas Trocoxili efektiivsust uuriti? 

Trocoxili on uuritud laboriloomadel, kuid ka koertel, keda raviti mitme veterinaararsti juures ja/või 
mitmes loomakliinikus mitmes Euroopa riigis (edaspidi: „kliinilised uuringud“). 

Trocoxili närimistablette koertele uuriti ühes osteoartroosiga koerte põhiuuringus. Ravimit võrreldi 
karprofeeniga (muu mittesteroidne põletikuvastane ravim) kuni 6,5 kuu jooksul, kusjuures uuriti ka 
ravi pikaajalisi toimeid. Uuringus osalesid mõlemast soost ja eri tõugudest koerad. Tulemused näitasid 
lonkamise vähenemist väljakujunenud osteoartroosiga koertel. Tõestati ravimi võrreldavust 
võrdlusravimiga (karprofeeniga).. 

Milles seisnes uuringute põhjal Trocoxili kasulikkus? 

Trocoxili tabletid koertele leevendasid valu ja vähendasid põletikku. Ravimi manustamisel vastavalt 
igakuisele soovitatavale annustamisskeemile kuni 6,5-kuulise perioodi jooksul saavutati lonkamise ja 
elukvaliteedi paranemine väljakujunenud osteoartroosiga koertel vastavalt koeraomanike antud 
hinnangutele. Ravisoostumus Trocoxiliga oli parem, mille põhjus on tõenäoliselt ravimi manustamine 
üks kord kuus ja mitte üks kord päevas. 

Millised on Trocoxiliga kaasnevad riskid?  

Trocoxili kõrvaltoimed sarnanevad muude mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimetele, 
sealhulgas isupuudus, pehme väljaheide / kõhulahtisus, oksendamine, apaatia (huvipuudus ümbritseva 
suhtes) ja neeruprobleemide tunnused. Kui koeral täheldatakse nimetatud kõrvaltoimeid, tuleb ravi 
katkestada ja rakendada mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite üleannustamise korral sobilikku 
toetavat ravi. 

Trocoxili ei tohi kasutada alla üheaastastel või alla 5 kg kaaluvatel koertel. Ravimit ei tohi manustada 
mao- või sooleprobleemidega, sealhulgas haavandite või verejooksuga koertele ega 
veritsusprobleemide tunnustega koertele. Ravimit ei tohi manustada neeru- või maksaprobleemidega 
koertele või koertele, kelle südamelihase verevarustus on ebapiisav, samuti tiinetele, paarituvatele või 
imetavatele koertele. Ravimit ei tohi kasutada koertel, kes on mavakoksiibi või ravimi muude 
koostisainete või sulfonamiidide suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada koos 
glükokortikosteroidide või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega. 

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

Trocoxili allaneelamine võib olla kahjulik lastele. Juhusliku allaneelamise vältimiseks andke tablett 
koerale kohe pärast selle väljavõtmist blisterpakendist. Inimesed, kes on mittesteroidsete 
põletikuvastaste ravimite suhtes allergilised, peavad vältima kokkupuudet Trocoxiliga. 

Ärge sööge, jooge ega suitsetage Trocoxili käsitsemise ajal. Pärast ravimi käsitsemist peske kohe käed. 

Juhusliku allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake arstile pakendi infolehte või 
ravimi silti. 
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Miks Trocoxil heaks kiideti?  

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Trocoxili soodne toime selle kasutamisel koerte degeneratiivse 
liigesehaigusega seotud valu ja põletiku raviks juhul, kui vajalik on üle ühe kuu kestev pidev ravi, on 
suurem kui sellega kaasnevad ohud, ning Trocoxilile soovitati anda müügiluba. Ravimi kasulikkuse ja 
riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes. 

Muu teave Trocoxili kohta 

Euroopa Komisjon väljastas Trocoxili müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil 9. 
septembril 2008. Teave näidustuste kohta selle toote kasutamiseks on esitatud ravimi sildil / 
välispakendil. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2013. 
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