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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

TROCOXIL 
Mavacoxib 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropew (EPAR). L-għan 
tiegħu huwa li jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) abbażi tad-
dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-użu. 

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb’wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq 
iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-annimali tiegħek ikkuntattja lit-tabib jew 
lill-ispiżjar tiegħek. Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-CVMP, aqra d-
Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR). 

X’inhu Trocoxil? 

Trocoxil fih is-sustanza attiva mavacoxib, li tappartieni għall-klassi ta’ mediċini b’azzjoni anti-
infjammatorja. Huwa disponibbli bħala pilloli triangulari li jintmagħdu, f’ħames qawwiet differenti (6, 
20, 30, 75 u 95 mg). 

Għalxiex jintuża Trocoxil? 

Trocoxil jintuża għall-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma’ mard deġenerattiv tal-ġogi (mard li 
jinvolvi ħsara lill-ġogi, bħalma hija l-osteoartrite) fi klieb li għandhom mill-inqas sena. Jintuża fejn hija 
meħtieġa kura kontinwa għal iktar minn xahar. 

Trocoxil jingħata f’doża ta’ 2 mg għal kull kilogramma tal-piż korporali, immedjatament qabel jew mal-
ikla prinċipali tal-kelb. Għandu jkun hemm spazju ta’ ġimagħtejn bejn l-ewwel u t-tieni doża, wara 
liema jibda jingħata darba fix-xahar. Id-doża u t-tul ta’ żmien ta’ kura (massimu 6.5 xhur) jiddependu 
fuq il-piż u t-tip ta’ annimal u l-kundizzjoni li trid tiġi kkurata. Għad-dettalji, jekk jogħġbok ara l-Fuljett 
ta’ Tagħrif. 

Kif jaħdem Trocoxil? 

Is-sustanza attiva fi Trocoxil, mavacoxib, tappartieni għall-klassi ta’ mediċini msejħin non steroidal 
anti-inflammatory drugs (mediċini mhux sterojdi anti-infjammatorji - NSAIDs). Hija taħdem billi 
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timblokka enzima msejjħa cyclo oxygenase 2 (COX 2). Din l-enzima hija involuta fil-produzzjoni ta’ 
sustanzi msejħin prostaglandins, li huma involuti fl-uġigħ u fl-infjammazzjoni. Trocoxil inaqqas l-uġigħ 
u l-infjammazzjoni kkaġunati minn ħsara fil-ġogi, billi jimblokka l-produzzjoni ta’ prostaglandins. 

Kif ġie studjat Trocoxil? 

Trocoxil ġie studjat f’annimali tal-laboratorju, kif ukoll fi klieb li kienu kkurati f’diversi prattiċi 
veterinarji u kliniċi madwar l-Ewropa (“studji kliniċi”). 

Trocoxil pilloli li jintmagħdu għall-klieb kienu studjati fi studju wieħed ewlieni fi klieb bl-osteoartrite. Il-
mediċina tqabblet ma’ carprofen (NSAID ieħor) għal mhux aktar minn 6.5 xhur u l-effetti ta’ kura fit-tul 
ġew studjati wkoll. Klieb taż-żewġ sessi u diversi razez kienu inklużi fl-istudju. Ir-riżultati urew titjib fl-
iskor taz-zappip fi klieb b’osteoartrite stabbilita. Il-prodott intwera li huwa komparabbli mal-prodott ta’ 
referenza (carprofen).. 

Liema benefiċċju wera Trocoxil waqt l-istudji mwettqa? 

Il-pilloli Trocoxil għall-klieb tejbu s-serħan mill-uġigħ u l-infjammazzjoni. L-għoti tal-prodott 
f’konformità mal-iskeda ta’ dożaġġ ta’ kull xahar irrakkomandata għall-perijodu sa 6.5 xhur irriżulta 
f’titjib fiz-zappip u fil-kwalità tal-ħajja fi klieb b’osteoartrite stabbilita, kif stmata mis-sidien tal-klieb. Il-
konformità mal-kura kienet aħjar bi Trocoxil, possibbilment għaliex jingħata darba fix-xahar milli 
kuljum. 

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Trocoxil?  

L-effetti sekondarji ta’ Trocoxil huma simili għal dawk li dehru b’mediċini oħrajn f’din il-klassi ta’ 
prodotti (NSAIDs) u jinkludu nuqqas ta’ aptit, ippurgar artab/dijarea, rimettar, apatija (nuqqas ta’ 
interess fil-madwar) u sinjali ta’ problemi fil-kliewi. Jekk kelb jesperjenza dawn l-effetti sekondarji, il-
kura għandha titwaqqaf u għandha tingħata terapija ta’ appoġġ ġenerali kif addattat għal teħid 
eċċessiv ta’ NSAID. 

Trocoxil m’għandux jintuża fi klieb ta’ età inqas minn sena jew li jiżnu inqas minn 5 kg. M’għandux 
jintuża fi klieb li għandhom problemi li jaffettwaw l-istonku jew l-imsaren, inklużi ulċeri jew fsada, jew 
fi klieb li għandhom sinjali ta’ problemi ta’ fsada. M’għandux jintuża fi klieb bi problemi fil-kliewi jew fil-
fwied, jew fluss ta’ demm mhux adegwat lejn il-muskolu tal-qalb, jew fi klieb tqal, li qegħdin 
jitgħammru jew li qegħdin ireddgħu. M’għandux jintuża fi klieb li huma sensittivi żżejjed (allerġiċi) għal 
mavacoxib, xi sustanzi oħrajn fil-pillola jew għas-sulphonamides. M’għandux jintuża ma’ 
glukokortikosterojdi jew NSAIDs oħrajn. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-persuna li tagħti l-
prodott mediċinali jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

It-teħid mill-ħalq ta’ Trocoxil jista’ jkun ta’ ħsara għat-tfal. Biex tevita teħid mill-ħalq aċċidentali, agħti 
l-pillola lill-kelb immedjatament wara li titneħħa mill-istrixxa. Nies b’allerġija magħrufa għal NSAIDs 
għandhom jevitaw kuntatt ma’ Trocoxil. 

Tiekolx, tixrobx, u tpejjipx meta tkun qiegħed timmanipola Trocoxil. Aħsel idejk wara li timmanipola l-
mediċina. 

F’każ ta’ teħid mill-ħalq aċċidentali, fittex parir mediku immedjatament u uri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-
tikketta lit-tabib. 
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Għaliex ġie approvat Trocoxil?  

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Trocoxil 
jisbqu r-riskji għall-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma’ mard deġenerattiv fil-klieb f’każijiet 
fejn kura kontinwa li taqbeż xahar hija indikata, u rrakkomanda li Trocoxil jingħata awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. Ir-rapport dwar il-bilanċ bejn il-benefiċċji u r-riskji jinstab fil-modulu tad-
diskussjoni xjentifika ta’ dan l-EPAR. 

Informazzjoni oħra dwar Trocoxil: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni fuq is-suq madwar l-Unjoni Ewropea, għal Trocoxil fi 
9/09/2008. Informazzjoni fuq l-istejtus tar-riċetta veterinarja ta’ dan il-prodott hija disponibbli fuq it-
tikketta/kartuna ta’ barra. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’04-2013. 
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