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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους 

 

 

1. ΟΝΟΜ Α ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ               

 

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας 

Novartis Animal Health UK Ltd,  

Frimley Business Park,  

Frimley / Camberley, Surrey, GU16 7SR,  

United Kingdom 

 

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση παρτίδων: 

Vericore Ltd.,  

Kinnoull Road,  

Kingsway West,  

Dundee DD2 3XR,  

United Kingdom 
 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους. 

Robenacoxib 

 

 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α)  ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)  

 

Κάθε ml περιέχει 20 mg ροβενακοξίβη ως δραστικό συστατικό και 1 mg sodium metabisulphite 

(E223) ως αντιοξειδωτικό. 

Το ενέσιμο διάλυμα είναι διαυγές, άχρωμο έως ελαφρώς χρωματισμένο υγρό(ροζ).  

 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ) 

 

Για τη θεραπεία από τον πόνο και τη φλεγμονή που σχετίζονται με ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση 

ή επέμβαση των μαλακών μορίων σε σκύλους. 

Για τη θεραπεία από τον πόνο και τη φλεγμονή που σχετίζονται με επέμβαση των μαλακών μορίων 

στις γάτες. 

 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Μην το χρησιμοποιείτε σε ζώα που παρουσιάζουν γαστρεντερικά έλκη . 

Μην το χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  (ΜΣΑΦ) ή 

κορτικοστεροειδή . 

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη ροβενακοξίβη ή σε οποιοδήποτε άλλο 

συστατικό των δισκίων. 
Μην το χρησιμοποιείτε σε εγκυμονούντα ή θηλάζοντα ζώα  επειδή η ασφάλεια της ροβενακοξίβης δεν 

έχει τεκμηριωθεί σε εγκυμονούσες ή θηλάζουσες γάτες και σκύλους ή σε  γάτες και σκύλους που 

προορίζονται για αναπαραγωγή. 
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6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

Γάτες: 

Ανεπιθύμητες ενέργειες από το πεπτικό (όπως έμετος) αναφέρθηκαν πολύ συχνά  αλλά στις 

περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπιες και υποχώρησαν χωρίς θεραπεία. Διάρροια ή έμετος με αίμα 

αναφέρθηκε σπάνια. 

Ελαφρύς πόνος στο σημείο της ένεσης αναφέρθηκε πολύ συχνά. Μέτριος ή ισχυρός πόνος στο σημείο 

της ένεσης αναφέρθηκε συχνά. 

 

Σκύλοι: 

 Ανεπιθύμητες ενέργειες από το πεπτικό (όπως έμετος) αναφέρθηκε συχνά αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις ήταν ήπιες και υποχώρησαν χωρίς θεραπεία, Διάρροια , μαλακά και σκουρόχρωμα 

κόπρανα ή μειωμένη όρεξη ήταν σπάνια. 

Ελαφρύς πόνος στο σημείο της ένεσης αναφέρθηκε συχνά. Μέτριος ή ισχυρός πόνος στο σημείο της 

ένεσης ήταν σπάνιος. 

 
Αν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που 

δεν αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών, παρακαλούμε ενημερώστε τον κτηνίατρό σας. 

 

* Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 

συμφωνημένη ταξινόμηση: 

Πολύ συχνές (επηρεάζει περισσότερα από 1 στα 10 ζώα) 

Συχνές (επηρεάζει 1 -10 ζώα στα 100) 

Ασυνήθεις (επηρεάζει 1-10 ζώα στα 1000) 

Σπάνιες (επηρεάζει 1-10 ζώα στα 10.000) 

Πολύ σπάνιες (επηρεάζει λιγότερο από 1 ζώο στα 10.000) 

Άγνωστη (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία). 
 

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
 

Γάτα  και σκύλος. 

 

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

Χορηγείστε το διάλυμα υποδόρια στις γάτες ή στους σκύλους περίπου 30 λεπτά πριν την έναρξη της 

χειρουργικής επέμβασης, για παράδειγμα κατά την ώρα έναρξης της γενικής αναισθησίας, σε δόση 1 

ml ανά 10 kg σωματικού βάρους (2 mg/kg). 

 

 

9. ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 

Καμία. 

 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

Δεν εφαρμόζεται. 
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11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

 

Να φυλάσσεται σε σημείο που δεν προσεγγίζουν και δεν βλέπουν τα παιδιά. 

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). 

Αποφύγετε την επιμόλυνση. 

Διατηρείστε το φιαλίδιο μέσα στο κουτί. 

 

Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά το ΕΧΡ. 

Μετά το πρώτο άνοιγμα , το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί για 28 ημέρες. 

 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ) 

 

Η ασφάλεια αυτου του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει τεκμηριωθεί σε γάτες ηλικίας 

μικρότερης των 4 μηνών και σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών, ή σε γάτες ή σκύλους με 

σωματικό βάρος μικρότερο των 2.5 kg. 

 

 

Η χρήση σε ζώα με βεβαρυμμένη καρδιακή, νεφρική ή ηπατική λειτουργία ή σε ζώα που είναι 

αφυδατωμένα, που έχουν μικρό όγκο  αίματος ή έχουν χαμηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει επιπλέον 

κίνδυνο. Αν η χρήση δεν μπορεί να αποφευχθεί, αυτά τα ζώα  απαιτούν προσεχτική παρακολούθηση 

και θεραπεία με υγρά και ηλεκτρολύτες. 

 

Χρησιμοποιείστε αυτό το προϊόν κάτω από αυστηρή κτηνιατρική παρακολούθηση σε ζώα με κίνδυνο  

για γαστρεντερική εξέλκωση, ή εάν το ζώο έχει εμφανίσει προηγουμένως μη-ανοχή σε άλλα ΜΣΑΦ . 

 

Το Onsior δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα ΜΣΑΦ. Προκαταρτική θεραπεία με άλλα 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ή αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες και   

μία περίοδος χωρίς θεραπεία με τέτοιες ουσίες πρέπει να εφαρμόζεται για τουλάχιστον 24 ώρες πριν 

την έναρξη θεραπείας με Onsior. Κατά την περίοδο χωρίς θεραπεία, όμως πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψιν οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες των προϊόντων που είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. 

 

Ταυτόχρονη θεραπεία με φάρμακα που έχουν δράση στη νεφρική λειτουργία, π.χ. διουρητικά ή 

αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) πρέπει να τίθεται σε κλινική 

παρακολούθηση. 

 

Ταυτόχρονη χορήγηση δυνητικά νεφροτοξικών ουσιών πρέπει να αποφεύγεται καθώς μπορεί να 

υπάρξει αυξημένος κίνδυνος για νεφροτοξικότητα. 

 

Ταυτόχρονη χρήση άλλων δραστικών ουσιών με μεγάλο βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεϊνες του 

πλάσματος  μπορεί να ανταγωνίζονται το δεσμό με τη ροβενακοξίβη και έτσι να οδηγούν σε τοξικές 

επιδράσεις. 

 

Λόγω μη ύπαρξης μελετών συμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 

αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

Για το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν στα ζώα 

 

Πλύνετε τα χέρια μετά από τη χρήση. 

 

 Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή αυτο-ένεσης , ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στο 

γιατρό την οδηγία χρήσεως ή την ετικέτα.  

Για εγκυμονούσες γυναίκες και ιδιαιτέρως όσες είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, η τυχαία ένεση 

και η παρατεταμένη έκθεση του δέρματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για το έμβρυο.   
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12.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ 

 ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ                                 

 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στη αποχέτευση ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον 

κτηνίατρό σας πώς να απορρίψετε φάρμακα που δεν χρειάζονται πλέον. 

 

 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 

11/2011 

 

Λεπτομερείς πληροφορίες γι’ αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)  http://www.ema.europa.eu/. 

 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Το ενέσιμο διάλυμα Onsior για γάτες και σκύλους διατίθεται σε  χάρτινο κουτί που περιέχει 1 

φιαλίδιο με 20 ml ενέσιμο διάλυμα 

 

Η ροβενακοξίβη είναι ένας μη-στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΗΣΑΦ). Αναστέλλει 

επιλεκτικά το ένζυμο κυκλοοξυγενάση 2 (COX-2) που είναι υπεύθυνο για τον πόνο, τη φλεγμονή ή 

τον πυρετό. Το ένζυμο κυκλοοξυγενάση 1 (COX-1) που έχει προστατευτική λειτουργία, π.χ. για τον 

πεπτικό σωλήνα και τους νεφρούς, δεν αναστέλλεται από τη ροβενακοξίβη. 

Σε τεχνητά προκληθείσα φλεγμονή σε γάτες και σκύλους, η ροβενακοξίβη μείωσε τον πόνο, τη 

φλεγμονή και τον πυρετό στις συνιστώμενες δόσεις  με γρήγορη έναρξη δράσης (1 ώρα). Αυτό το 

προϊόν στις κλινικές δοκιμές μείωσε τον πόνο και τη φλεγμονή σε γάτες που υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική επέμβαση των μαλακών μορίων, και τον πόνο και τη φλεγμονή σε σκύλους που 

υποβλήθηκαν σε ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση ή επέμβαση των μαλακών μορίων. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία γι’ αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 

απευθύνεστε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.  

 

België/Belgique/Belgien 

Novartis Consumer Health B.V. 

Tel /Tél: +31-76 533 00 20 

Luxembourg/Luxemburg 

Novartis Consumer Health B.V. 

Tel /Tél: +31-76 533 00 20 

Република България 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Teл: + 386 1 580 2884 

Magyarország 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

Česká republika 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

Malta 

Novartis Animal Health UK Ltd. 

Tel: +44-(0) 1276 69 4402 

Danmark 

Novartis Healthcare A/S,  

Tlf: +45-39 16 84 00 

Nederland 

Novartis Consumer Health B.V. 

Tel /Tél: +31-76 533 00 20 

Deutschland 

Novartis Tiergesundheit GmbH 

Tel: +49-(0)89 7877 713 

Norge 

Novartis Healthcare A/S,  

Tlf: +45-39 16 84 00 

Eesti 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

Österreich 

Novartis Animal Health GmbH 

Tel: +43-(0) 5338 2000 

Ελλάδα 

Premier Shukuroglou Hellas SA 

Tηλ: +39-210 6538-061/181 

Polska 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

http://www.ema.europa.eu/
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España 

Novartis Sanidad Animal, S.L. 

Tel: +34-93 306 4700 

Portugal 

Novartis Farma-Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351-21 000 86 00 

France 

Novartis Santé Animale S.A.S. 

Tél: +33)-(0)1 55 47 87 47 

România 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

Ireland 

Novartis Animal Health UK Ltd. 

Tel: +44-(0) 1276 69 4402 

Slovenija 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

Ísland 

Novartis Healthcare A/S 

Sími: +45-39 16 84 00 

Slovenská republika 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

Italia 

Novartis Animal Health S.p.A. 

Tel: +39-02 96542205 

Suomi/Finland 

Novartis Healthcare A/S,  

Puh/Tel: +45-39 16 84 00 

Κύπρος 

Premier Shukuroglou Ltd  

Tηλ: +357 22 81 53 53 

Sverige 

Novartis Healthcare A/S  

Tel: +45-39 16 84 00 

Latvija 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

United Kingdom 

Novartis Animal Health UK Ltd. 

Tel: +44-(0) 1276 69 4402 

Lietuva 

Novartis Animal Health d.o.o. 

Tel: + 386 1 580 2884 

 

 

 

 


