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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

TROCOXIL 
Mawakoksyb 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). 
Wyjaśnia, jak Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) ocenił przeprowadzone 
badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy 
skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń 
CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR). 

Co to jest Trocoxil? 

Trocoxil zawiera substancję czynną mawakoksyb, należącą do klasy leków o działaniu 
przeciwzapalnym. Występuje w postaci trójkątnych tabletek do żucia w pięciu różnych dawkach (6, 20, 
30, 75 i 95 mg). 

W jakim celu stosuje się lek Trocoxil? 

Trocoxil jest stosowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych związanych ze schorzeniami 
zwyrodnieniowymi stawów (chorobą, w której dochodzi do uszkodzenia stawów) u psów w wieku co 
najmniej 1 roku życia. Jest stosowany w sytuacji, gdy wskazane jest ciągłe leczenie przekraczające 
okres 1 miesiąca. 

Preparat Trocoxil podaje się w dawce 2 mg na kilogram masy ciała bezpośrednio przed lub w trakcie 
głównego posiłku psa. Pomiędzy pierwszą i drugą dawką leku należy zachować odstęp dwutygodniowy, 
a następnie kolejne dawki podaje się raz w miesiącu. Dawka leku i czas leczenia (maksymalnie 6,5 
miesiąca) zależą od masy ciała i rasy zwierzęcia oraz leczonego schorzenia. Szczegółowe informacje 
zamieszczono w ulotce dołączonej do opakowania. 
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Jak działa lek Trocoxil? 

Substancja czynna preparatu Trocoxil, mawakoksyb, należy do grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ). Działa poprzez hamowanie enzymu, cyklooksygenazy-2 (COX-2). Enzym ten 
bierze udział w procesie syntezy substancji, zwanych prostaglandynami, które biorą udział w 
powstawaniu bólu i zapalenia. Poprzez hamowanie wytwarzania prostaglandyn Trocoxil zmniejsza ból i 
zapalenie wywołane uszkodzeniem stawów. 

Jak badano lek Trocoxil? 

Preparat Trocoxil badano na zwierzętach laboratoryjnych, jak również na psach, które leczono w 
różnych ośrodkach weterynaryjnych w Europie („badania kliniczne”). 

Główne badanie dotyczące oceny preparatu Trocoxil w postaci tabletek do żucia dla psów 
przeprowadzono u psów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Lek porównywano z karprofenem (innym 
NLPZ) przez okres do 6,5 miesiąca i oceniano również długoterminowe efekty leczenia. Do badania 
włączono psy obu płci i różnych ras. Wykazano poprawę w skali oceny kulenia u psów z ustaloną 
chorobą zwyrodnieniową stawów. Produkt okazał się porównywalny z produktem referencyjnym 
(karprofenem). 

Jakie korzyści ze stosowania leku Trocoxil zaobserwowano w badaniach? 

Preparat Trocoxil tabletki dla psów doprowadził do zmniejszenia bólu i zapalenia. Podawanie produktu 
zgodnie z zalecanym schematem dawkowania w odstępach comiesięcznych przez okres do 6,5 
miesiąca, w ocenie właścicieli psów doprowadziło do zmniejszenia trudności w poruszaniu się (kuleniu) 
i poprawy jakości życia psów z ustaloną choroba zwyrodnieniową stawów. Współpraca podczas leczenia 
była lepsza podczas stosowania preparatu Trocoxil prawdopodobnie dlatego, że jest on stosowany raz 
w miesiącu, a nie codziennie. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Trocoxil?  

Działania niepożądane preparatu Trocoxil są zbliżone do obserwowanych podczas stosowania innych 
leków z tej grupy (NLPZ) i są następujące: utrata apetytu, luźne stolce lub biegunka, wymioty, apatia 
(brak zainteresowania otoczeniem) i pogorszenie parametrów nerkowych. Gdy u psa zaobserwuje się 
takie działania niepożądane, należy przerwać leczenie i zastosować terapię wspomagającą, tak jak w 
przypadku przedawkowania NLPZ. Preparat Trocoxil nie powinien być stosowany u psów poniżej 1 roku 
życia lub o masie ciała nieprzekraczającej 5 kg. Leku nie należy stosować u psów z zaburzeniami 
żołądkowo-jelitowymi, takimi jak owrzodzenie i krwawienie, ani u psów z zaburzeniami krwotocznymi. 
Nie należy stosować leku u psów z zaburzeniami nerek lub wątroby, niewydolnością krążenia, podczas 
ciąży, porodu lub laktacji. Nie należy także stosować leku u psów z nadwrażliwością (uczuleniem) na 
mawakoksyb, którykolwiek składnik preparatu lub sulfonamidy. Lek nie powinien być stosowany z 
glikokortykosteroidami i innymi lekami z grupy NLPZ.. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Połknięcie preparatu Trocoxil może być szkodliwe dla dzieci. Aby uniknąć przypadkowego połknięcia, 
tabletkę należy podać psu niezwłocznie po jej wyjęciu z blistra. Osoby z alergią na leki z grupy NLPZ 
powinny unikać kontaktu z preparatem Trocoxil. 

Nie należy jeść, pić ani palić w trakcie podawania preparatu Trocoxil. Po podaniu tabletki należy umyć 
ręce. 
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W razie przypadkowego połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i okazać ulotkę lub 
etykietę leku. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Trocoxil?  

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania 
preparatu Trocoxil są większe od ryzyka przy leczeniu bólu i zapalenia związanych ze schorzeniami 
zwyrodnieniowymi stawów u psów, w sytuacji, gdy wskazane jest ciągłe leczenie przekraczające okres 
1 miesiąca, i zalecił udzielenie pozwolenia na wprowadzenie preparatu Trocoxil do obrotu. Stosunek 
korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji naukowej niniejszego sprawozdania EPAR. 

Inne informacje dotyczące preparatu Trocoxil: 

W dniu 9 września 2008 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie preparatu 
Trocoxil do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat statusu produktu (recepty) 
znajdują się na etykiecie opakowania/ opakowaniu zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: 04-2013. 
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