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TROCOXIL 
Mavacoxib 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 
is uit te leggen hoe de op studies gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de 
gebruiksvoorwaarden. Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw 
dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of 
behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn 
gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen. 

Wat is Trocoxil? 

Trocoxil bevat de werkzame stof mavacoxib, die behoort tot een groep geneesmiddelen met 
ontstekingsremmende werking. Trocoxil is verkrijgbaar in de vorm van driehoekige kauwtabletten in 
vijf verschillende sterkten (6, 20, 30, 75 en 95 mg). 

Wanneer wordt Trocoxil voorgeschreven? 

Trocoxil wordt gebruikt voor de behandeling van pijn en ontstekingen veroorzaakt door degeneratieve 
gewrichtsziekten (ziekten waarbij er schade optreedt aan de gewrichten, zoals osteoartritis) bij honden 
vanaf een leeftijd van 1 jaar. Het wordt gebruikt wanneer een continue behandeling van langer dan 
één maand is geïndiceerd. 

De dosering van Trocoxil is 2 mg per kilogram lichaamsgewicht. Het middel wordt vlak vóór of tijdens 
de hoofdmaaltijd van de hond toegediend. Tussen de eerste en tweede dosis moet een periode van 
twee weken worden aangehouden. Hierna wordt het geneesmiddel eenmaal per maand toegediend. De 
dosering en de behandelingsduur (maximaal 6,5 maanden) zijn afhankelijk van het gewicht, het ras en 
de te behandelen aandoening van het dier. Zie de bijsluiter voor aanvullende informatie. 

Hoe werkt Trocoxil? 

De werkzame stof in Trocoxil, mavacoxib, behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïde 
ontstekingsremmers (NSAID’s) worden genoemd. Het middel blokkeert het enzym cyclo-oxygenase-2 
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(COX-2). Dit enzym is betrokken bij de productie van zogenoemde prostaglandinen, die pijn en 
ontstekingen veroorzaken. Door de productie van prostaglandinen tegen te gaan, vermindert Trocoxil 
de pijn en ontstekingen die worden veroorzaakt door beschadigde gewrichten.  

Hoe is Trocoxil onderzocht? 

Trocoxil is onderzocht zowel bij laboratoriumdieren als bij honden die behandeld werden in 
verschillende diergeneeskundige praktijken en klinieken in Europa (“klinische onderzoeken”). 

Trocoxil kauwtabletten voor honden zijn onderzocht in één hoofdonderzoek bij honden met 
osteoartritis. Het geneesmiddel werd vergeleken met carprofen (een andere NSAID) gedurende een 
periode van maximaal 6,5 maanden. Ook de langetermijneffecten van de behandeling werden 
onderzocht. Er werden zowel reuen als teven en honden van verschillende rassen onderzocht. De 
uitkomsten lieten een verbetering van de kreupelheidsscore bij de honden met vastgestelde 
osteoartritis zien. Het product bleek vergelijkbaar met het referentiemiddel (carprofen).. 

Welke voordelen bleek Trocoxil tijdens de studies te hebben? 

Trocoxil tabletten voor honden zorgden voor vermindering van pijn en ontstekingen. De toediening van 
het geneesmiddel volgens het aanbevolen maandelijkse doseringsschema gedurende een periode van 
maximaal 6,5 maanden leidde tot een vermindering van de kreupelheid en een verbetering van de 
kwaliteit van leven bij honden met vastgestelde osteoartritis, zoals beoordeeld door de eigenaren van 
de honden. De naleving van de behandeling was bij Trocoxil beter, mogelijk omdat het middel eenmaal 
per maand wordt toegediend in plaats van elke dag. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Trocoxil in?  

De bijwerkingen van Trocoxil zijn vergelijkbaar met die van NSAID’s, zoals een verminderde eetlust, 
zachte ontlasting of diarree, braken, apathie (verminderde interesse voor de omgeving) en tekenen 
van nierproblemen. Wanneer een hond last heeft van deze bijwerkingen, moet de behandeling worden 
stopgezet en moet een algemene ondersteunende behandeling tegen een NSAID-overdosis worden 
gegeven. 

Trocoxil mag niet worden gebruikt bij honden jonger dan 1 jaar en/of een lichaamsgewicht van minder 
dan 5 kg. Het middel mag niet worden gebruikt bij honden met maag- of darmproblemen, waaronder 
maagzweren of bloedingen, of bij honden die tekenen vertonen van bloedingsproblemen. Het middel 
mag niet worden gebruikt bij honden met nier- of leverproblemen of een ontoereikende bloedtoevoer 
naar de hartspier, of drachtige honden, fokdieren of teven die zogen. Trocoxil mag ook niet worden 
gebruikt bij honden die overgevoelig (allergisch) zijn voor mavacoxib, enig ander bestanddeel van de 
tabletten of sulfonamiden. Het middel mag niet worden gebruikt in combinatie met 
glucocorticosteroïden of andere NSAID’s. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Inslikken van Trocoxil kan schadelijk zijn voor kinderen. Ter voorkoming van onbedoeld inslikken, 
moet de tablet direct na verwijdering uit de blisterverpakking aan de hond worden toegediend. 
Personen met een bekende allergie voor NSAID’s dienen het contact met Trocoxil te vermijden. 

Tijdens het gebruik van Trocoxil mag u niet eten, drinken of roken. Was uw handen nadat u het 
geneesmiddel hebt toegediend. 
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In geval van onbedoeld inslikken, is onmiddellijke medische hulp geboden. Toon de bijsluiter of het 
etiket aan de behandelende arts.  

Waarom is Trocoxil goedgekeurd?  

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de 
voordelen van Trocoxil groter zijn dan de risico’s ervan voor de behandeling van ontstekingen of pijn 
veroorzaakt door degeneratieve gewrichtsziekten bij honden waarbij een continue behandeling langer 
dan één maand is geïndiceerd, en heeft aanbevolen een vergunning te verlenen voor het in de handel 
brengen van Trocoxil. De baten-risicoverhouding is te vinden in de module wetenschappelijke discussie 
van dit EPAR. 

Overige informatie over Trocoxil: 

De Europese Commissie heeft op 9 september 2008 een in de hele Europese Unie geldige vergunning 
voor het in de handel brengen van Trocoxil. Op het etiket of de buitenste verpakking staat of dit 
geneesmiddel al dan niet uitsluitend op recept verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 04-2013. 
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