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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Previcox 57 mg rágótabletta kutyák részére 

Previcox 227 mg rágótabletta kutyák részére 
 
 
1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ 

AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT 
FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME 

 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország 
 
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: 
MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31300 Toulouse, Franciaország 
 
 
2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE 
 
Previcox 57 mg rágótabletta kutyák részére 
Previcox 227 mg rágótabletta kutyák részére 
 
 
3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE  
 
Tablettánként tartalmaz: 
Firocoxib    57 mg 
Firocoxib    227 mg 
 
Vas-oxidok (E172) 
Karamell (E150d) 
 
 
4. JAVALLAT(OK) 
 
Osteoarthritis során fellépő gyulladás és fájdalom csökkentésére kutyákban. 
Lágyszöveti, ortopédiai és fogászati beavatkozás következtében a műtét után jelentkező fájdalom és 
gyulladás csillapítására kutyákban.  
 
 
5. ELLENJAVALLATOK 
 
Vemhes és laktáló szukáknak nem adható.  
Nyulakban végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a készítmény bizonyított maternotoxikus és 
foetotoxikus hatással rendelkezik a kutyák kezelésére ajánlott adagoláshoz hasonló alkalmazás esetén. 
Nem alkalmazható 10 hetesnél fiatalabb vagy 3 kg-nál kisebb testtömegű kutyákban. 
Nem alkalmazható gastrointestinalis vérzések, vérdyscrasia, vagy vérzéses rendellenességek 
előfordulása esetén. 
Nem alkalmazható együtt egyéb nem szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel (NSAID) vagy 
kortikoszteroidokkal. 
 
 
6. MELLÉKHATÁSOK* 
 
Hányás és hasmenés előfordulhat, de ezek a reakciók általában átmenetiek és a kezelés leállításával 
visszafordíthatóak. Nagyon ritkán vese- és/vagy májműködési zavarok jelentkeztek kutyákban az 
ajánlott kezelési adagnál. Ritkán idegrendszeri zavarok jelentkeztek a kezelt kutyákban. 
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Ha mellékhatás, például hányás, ismételt hasmenés, véres bélsár, hirtelen súlyvesztés, étvágytalanság, 
kedvetlenség, a vese, vagy a máj biokémiai paramétereinek kedvezőtlen alakulása fordul elő, a 
készítmény alkalmazását azonnal le kell állítani és állatorvoshoz kell fordulni. Mint más nem szteroid 
gyulladáscsökkentő szereknél, súlyos mellékhatások előfordulhatnak és, nagyon ritkán, halálos 
kimenetelűek is lehetnek. 
 
Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, 
értesítse erről a kezelő állatorvost! 
 
* A lehetséges mellékhatások gyakoriságát az alábbi kategóriák szerint határozzák meg: 
Ritka (1-10 állatot érint 10.000-ből) 
Nagyon ritka (1-nél kevesebb állatot érint 10.000-ből) 
 
 
7. CÉLÁLLAT FAJOK 
 
Kutya. 
 
 
8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
 
Naponta egyszer 5 mg/testtömeg kg. 
A műtét utáni fájdalom és gyulladás csökkentésére, a műtéti beavatkozás előtt körülbelül 2 órával 
elkezdve adagolható az állatoknak szükséglet szerint legfeljebb 3 egymást követő napon át. Az 
ortopédiai sebészeti beavatkozást követően és a megfigyelt válaszreakciótól függően a kezelés 
folytatható ugyanazon napi adagolás szerint az első 3 nap után is, az ellátó állatorvos javaslatára. 
 
Szájon át kell alkalmazni az alábbi táblázat szerint:  
 

Testtömeg (kg) A rágótabletták száma méret szerint 
57 mg 227 mg 

3,0 – 5,5 0,5  
5,6 – 10 1  

10,1 – 15 1,5  
15,1 – 22  0,5 
22,1 – 45  1 
45,1 – 68  1,5 
68,1 – 90  2 

 
 
9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT 
 
A tabletták élelemmel együtt vagy anélkül is adhatók. Az ajánlott adagot nem szabad túllépni. 
A kezelés időtartama a válaszreakciótól függ. Mivel a gyakorlati vizsgálatok 90 napra korlátozódtak, a 
hosszabb időtartamú kezelést alaposan meg kell fontolni és csak rendszeres állatorvosi felügyelet 
mellett végezhető. 
 
 
10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
 
Nem értelmezhető. 
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11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
Legfeljebb 30 °C-on tárolandó. 
A nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. 
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! 
A megfelezett tablettát vissza kell helyezni az eredeti tartályba, és 7 napon belül fel kell használni. 
 
 
12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) 
 
Nagyon fiatal állatokban, illetve veserendellenességek, szív- vagy májműködési zavarok, vagy ezek 
gyanúja esetén a készítmény használata további kockázatot jelent. Ha az alkalmazás nem kerülhető el, 
a kutyák folyamatos állatorvosi ellenőrzést igényelnek. Megfelelő laboratóriumi vizsgálat elvégzése 
ajánlott a kezelés előtt azért, hogy azokat a szubklinikai (tünettel nem járó) vese- vagy 
májbetegségeket megállapítsák, amelyek hajlamosítanak a mellékhatásokra. 
Kerülje a készítmény használatát dehidrált, hipovolémiás, illetve alacsony vérnyomással bíró 
állatoknál a nefrotoxicitás kockázatának csökkentése érdekében. Potenciálisan vesekárosító 
gyógyszerek egyidejű alkalmazása kerülendő. 
Szigorú állatorvosi ellenőrzés mellett használja a készítményt, ha a gastrointestinalis vérzés kockázata 
nem zárható ki, vagy ha az állat előzőleg nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel szemben 
érzékenységet mutatott. A kezelést azonnal le kell állítani a következőkben felsorolt tünetek 
bármelyikének jelentkezése esetén: hányás, ismételt hasmenés, véres bélsár, hirtelen súlyvesztés, 
étvágytalanság, kedvetlenség, vagy a vese, a máj biokémiai paramétereinek kedvezőtlen alakulása.  
Mivel az anaestheticumok befolyásolhatják a vese keringési viszonyait, a nem szteroid 
gyulladáscsökkentő szerek műtét körüli használatakor a lehetséges vese szövődmények csökkentését 
figyelembe kell venni a műtét alatti folyadék terápia beállításánál. 
 
Más gyulladáscsökkentő szerrel végzett előzetes kezelés újabb, illetve megnövekedett mellékhatásokat 
eredményezhet, ezért ilyen gyógyszer használata esetén egy 24 órás kezelésmentes megfigyelési 
időszakot kell beiktatni a Previcox kezelés megkezdése előtt. A kezelési szünet idejének 
meghatározásánál figyelembe kell venni az előzőleg használt készítmény farmakokinetikai 
tulajdonságait. 
 
A Previcox nem alkalmazható más nem szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel vagy 
glükokortikoidokkal egyidejűleg. Nem szteroid gyulladáscsökkentő szerrel kezelt állatokban kialakult 
gastrointestinalis fekély  kortikoszteroid adásakor súlyosbodhat. 
 
A veseműködésre ható szerek, például diureticumok, vagy Angiotenzin Konvertáló Enzim (ACE) 
gátlók egyidejű adása esetén klinikai megfigyelés szükséges. Potenciálisan vesekárosító szerek 
egyidejű adását kerülni kell, a nefrotoxicitás kockázatának növekedése miatt. Nagyfokú fehérjekötő 
tulajdonsággal rendelkező hatóanyagok egyidejű alkalmazása esetén ezen anyagok a firocoxibbal 
versenyezhetnek a kötődésért és ez toxikus hatásokat válthat ki. 
 
Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét.  
A készítmény használata után mosson kezet. 
 
 
13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, 

MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN 
SZÜKSÉGESEK) 

 
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi 
követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 
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14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA 
 
Erről az állatgyógyászati készítményről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján részletes 
információ található: http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
Hatásmód: 
A firocoxib nem szteroid gyulladáscsökkentő szer, amely a ciklooxigenáz-2 szelektív inhibitoraként 
gátolja a prosztaglandin szintézist. A COX-2 az az izoenzim, amely a fájdalom, a gyulladás és a láz 
prosztanoid mediátorainak szintéziséért elsődlegesen felelős. Kutya teljes vérrel végzett in vitro 
vizsgálatokban a firocoxib mintegy 380-szoros szelektivitást mutat a COX-2 iránt a COX-1-hez képest.  
 
A Previcox rágótabletta rovátkolását úgy készítik, hogy könnyebb legyen a pontos adagolás, a karamell és 
a füstös jellegű ízanyagok pedig a kutyáknak való beadást egyszerűsítik. Előfordulhat, hogy nem minden 
kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 
 
A rágótabletták a következő csomagolási méretekben érhetők el: 
 
57 mg:  10 tablettás buborékcsomagolást tartalmazó kartonpapír doboz 
  Három, 10 tablettás buborékcsomagolást tartalmazó kartonpapír doboz  
  Tizennyolc, 10 tablettás buborékcsomagolást tartalmazó kartonpapír doboz 
 
227 mg:  10 tablettás buborékcsomagolást tartalmazó kartonpapír doboz 
 Három, 10 tablettás buborékcsomagolást tartalmazó kartonpapír doboz 
  Tizennyolc, 10 tablettás buborékcsomagolást tartalmazó kartonpapír doboz. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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