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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

TROCOXIL 
Mavacoxib 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR). Vysvetľuje, akým spôsobom 
Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vyhodnotil poskytnutú dokumentáciu, aby dospel k 
odporúčaniam, ako používať liek. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho 
zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami 
výboru CVMP viac informácií, prečítajte si odbornú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je liek Trocoxil? 

Trocoxil obsahuje účinnú látku mavacoxib, ktorá patrí do skupiny liekov s protizápalovým účinkom. 
Dodáva sa ako trojuholníkové žuvacie tablety v piatich rôznych silách (6, 20, 30, 75 a 95 mg). 

Na čo sa liek Trocoxil používa? 

Trocoxil sa používa na liečbu bolesti a zápalu spojených s degeneratívnym ochorením kĺbov (choroba s 
poškodením kĺbov, ako napr. osteoartritída) u psov minimálne rok starých. Používa sa v prípadoch, kde 
je potrebná nepretržitá liečba presahujúca jeden mesiac. 

Dávka lieku Torcoxil je 2 mg na kilogram živej hmotnosti podaný tesne pred alebo s hlavným jedlom 
psa. Medzi prvou a druhou dávkou má byť interval dva týždne, po čom sa liek podáva raz do mesiaca. 
Dávka a dĺžka trvania liečby (maximálne 6,5 mesiaca) bude závisieť na váhe a type zvieraťa a 
liečenom ochorení. Viac informácií sa nachádza v Písomnej informácii pre používateľov. 

Akým spôsobom liek Trocoxil účinkuje? 

Trocoxil obsahuje účinnú látku mavacoxib, ktorý patrí do triedy liekov nazývaných nesteroidné 
protizápalové lieky (NSAID). Pôsobí blokovaním enzýmu s názvom cyklooxygenáza 2 (COX 2). Tento 
enzým je zapojený v produkcii látok nazývaných prostaglandíny, ktoré súvisia s bolesťou a zápalom. 
Liek Trocoxil tým, že blokuje produkciu prostaglandínov, znižuje bolesť a zápal, ktorý poškodzuje kĺby. 

 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8447 
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu 
 

 
© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 



Ako bol liek Trocoxil skúmaný? 

Liek Trocoxil bol skúmaný u laboratórnych zvierat ako aj psov, ktoré boli liečené v rôznych 
veterinárnych praxiach a klinikách v rámci Európy („klinické štúdie“). 

Trocoxil, žuvacie tablety pre psov, boli skúmané v jednej hlavnej štúdii u psov  

s osteoartritídou. Liek bol porovnávaný s karprofenom (iný NSAID) počas 6,5 mesiaca a boli skúmané 
aj dlhodobé účinky liečby. Do štúdie boli zahrnuté psy oboch pohlaví a rôznych rás. Výsledky ukázali 
zlepšenie skóre laminitídy u psov s diagnostikovanou osteoartritídou. Ukázalo sa, že liek sa dá 
porovnávať s referenčným liekom (karprofen). 

Aký prínos preukázal liek Trocoxil v týchto štúdiách? 

Tablety pre psov Trocoxil zlepšili úľavu od bolesti a zápal. Podávanie lieku v súlade s odporúčanou 
mesačnou dávkovacou schémou po dobu 6,5 mesiaca znamenalo u psov s diagnostikovanou 
osteoartritídou podľa hodnotenia majiteľov psov zlepšenie skóre laminitídy a kvality života. 
Dodržiavanie liečby bolo lepšie pri lieku Trocoxil, možno preto, že sa podáva raz za mesiac a nie každý 
deň. 

Aké sú vedľajšie účinky lieku Trocoxil?  

Vedľajšie účinky lieku Trocoxil sú podobné ako účinky pozorované pri iných liekoch tejto skupiny 
(NSAID) a zahŕňali stratu apetítu, hnačku, vracanie, apatiu (nedostatok záujmu  

o okolie) a znaky problémov s obličkami. Ak pes zaznamená tieto vedľajšie účinky, liečba sa má 
zastaviť a podávať všeobecná podporná terapia, ktorá platí pri klinickom predávkovaní liekmi NSAID. 

Liek Trocoxil sa nesmie používať u psov mladších ako jeden rok alebo vážiacich menej ako 5 kg. 
Nesmie sa používať u psov s problémami žalúdka alebo čriev, včítane vredov alebo krvácania, alebo u 
psov s príznakmi problémov krvácania. Nesmie sa používať u psov  

s problémami obličiek alebo pečene, alebo neprimeraným tokom krvi do srdcového svalu, ani u 
gravidných, chovných alebo laktujúcich zvierat. Nesmie sa používať ani u psov precitlivených 
(alergických) na mavacoxib, ktorúkoľvek inú zložku tablety alebo sulfónamidy. Nesmie sa používať s 
glukokortikosteroidmi ani inými NSAID. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Požitie lieku Trocoxil môže byť u detí škodlivé. Aby sa predišlo náhodnému požitiu, je nutné podať 
tabletu psovi ihneď po vybratí z blistra. Ľudia so známou precitlivenosťou na NSAID sa musia vyhýbať 
kontaktu s liekom Trocoxil. 

Nepiť, nejesť, nefajčiť počas manipulácie s liekom Trocoxil. Umyť ruky po manipulácii s liekom. 

V prípade náhodného požitia vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre 
používateľa alebo obal lekárovi. 

Prečo bol liek Trocoxil schválený?  

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) rozhodol, že prínos lieku Trocoxil je väčší než riziká pri 
liečbe bolesti a zápalu spojených s degeneratívnym ochorením kĺbov u psov v prípadoch, kde je 
indikovaná nepretržitá liečba presahujúca jeden mesiac a odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku 
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Trocoxil na trh. Pomer rizika a prínosu sa nachádza v časti venovanej vedeckej rozprave tejto správy 
EPAR. 

Ďalšie informácie o lieku Trocoxil 

Európska komisia udelila 09.09.2008 povolenie na uvedenie lieku Trocoxil na trh platné v celej 
Európskej únii. Informácie o predpisovaní tohto lieku nájdete na obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 04-2013 
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