
                   LIETOÐANAS INSTRUKCIJA  
     Onsior 5 mg tabletes suņiem  

       Onsior 10 mg tabletes suņiem 
         Onsior 20 mg tabletes suņiem 

       Onsior 40 mg tabletes suņiem 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAÐNIEKA UN RAÞOÐANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURÐ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 
ADRESE, JA DAÞĀDI 

 
Reģistrācijas apliecības turētājs: Novartis Animal Health UK Ltd Frimley Business Park 
Frimley/Camberley 
Surrey, GU16 7SR Apvienotā Karaliste 

 
Zāļu sērijas raþotājs: 
Novartis Santé Animale S.A.S. 
26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue Francija 

 
 
 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Onsior 5 mg tabletes suņiem Onsior 10 mg tabletes suņiem Onsior 20 mg tabletes suņiem 
Onsior 40 mg tabletes suņiem Robenakoksibs 

 
 
 

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM 
 

Katra tablete satur sekojoðu robenakoksiba daudzumu un uz tām iespiesti simboli „NA” vienā 
pusē un šādi simboli otrā pusē: 

 
  Robenakoksibs/tablete  Simboli   

5 mg AK 
10 mg BE 
20 mg CD 
40 mg BCK 

 
Tabletes ir apaļas, bēšas līdz brūnas un nedalāmas. Onsior tabletes ir aromatizētas un tās 
labprāt lieto vairums suņu. 

 
 
 

4. INDIKĀCIJAS 
 

Hroniskā osteoartrīta izraisīto sāpju un iekaisuma ārstēšanai suņiem. 
 

 



5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Nelietot, ja sunim konstatēta kuņģa čūla vai aknu slimība. 
Nelietot kopā ar kortikosteroīdiem vai citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPL) vai 
kortikosteroīdiem, zālēm, kuras bieþi lieto sāpju, iekaisuma un alerģiju ārstēšanai 
Nelietot, ja konstatēta hipersensitivitāte pret robenakoksibu vai pret kādu no tabletes sastāvdaļām. 
Nelietot grūsnām vai zīdošām kucēm, jo grūsnām vai zīdošām kucēm nav noskaidrots robenakoksiba 
nekaitīgums, kā arī suņiem, kas tiek izmantoti vaislai. 

 
 
 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS* 
 

Ļoti bieþi tika novērotas gastrointestinālas blakusparādības, taču pārsvarā ðie gadījumi bija labdabīgi 
un ārstēšanās nebija nepiecieðama. Ļoti bieþi tika novērota vemðana un mīkstas fēces, bieþi tika 
novērota samazināta apetīte un caureja, asinis izkārnījumos tika novērotas reti. 

 
Suņiem, kas tika ārstēti līdz pat 2 nedēļām, netika novērota aknu enzīmu palielināšanās. Tomēr 
ārstējot ilgtermiņā, aknu enzīmu aktivitāte palielinājās. Parasti aknu enzīmu aktivitāte vai nu 
stabilizējās vai samazinājās turpinot ārstēðanu. Netika novērota palielināta aknu enzīmu aktivitāte 
saistībā ar klīniskām anoreksijas, apātijas vai vemðanas pazīmēm. 

 
Ja novērojat nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas ðajā lietoðanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 
* Iespējamo nevēlamo blakusparādību bieþumu definē, izmantojot šādus nosacījumus: 
ļoti bieþi (ietekmē vairāk nekā vienu dzīvnieku no 10) 
bieþi (ietekmē 1 līdz 10 dzīvniekus no 100) 
retāk (ietekmē 1 līdz 10 dzīvniekus no 1 000) 
reti (ietekmē 1 līdz 10 dzīvniekus no 10 000) 
ļoti reti (ietekmē mazāk nekā 1 dzīvnieku no 10 000) 
nezināmi (bieþumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). 

 
 
 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Suņi 
 
 
 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOÐANAS VEIDA UN 
PAŅĒMIENA 

 
Ieteicamā robenakoksiba deva ir 1 mg/kg ķermeņa svara ar devu diapazonu1 -2 mg/kg. Ievadiet 
vienreiz dienā vienā un tajā paðā laikā saskaņā ar tabulu zemāk. 

 
Tableðu skaits pēc lieluma  

Ķermeņa svars 
(kg) 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 

2,5 līdz < 5 1 tablete    
5 līdz < 10  1 tablete   
10 līdz < 20   1 tablete  
20 līdz < 40    1 tablete 
40 līdz 80    2 tabletes 

 
 
 
 
 
 
 

 



Klīnisko reakciju parasti novēro nedēļas laikā. Ārstēðana ir jāizbeidz, ja pēc 10 dienām nenovēro 
klīnisku uzlabojumu. 

 
Ilgstoði ārstējot, ja ir novērota klīniskā reakcija, Onsior devu var pielāgot kā zemāko efektīvo 
individuālo devu, kuru nosakot ievēro, ka ar hronisku osteoartrītu saistītu sāpju un iekaisuma pakāpe 
var mainīties laika gaitā. Veterinārārstam ir jāveic regulāra uzraudzība. 

 
 
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOÐANAI 
 

Lietot iekðķīgi. Nelietot kopā ar barību, jo klīniskie pētījumi parādīja, ka robenakoksiba efektivitāte ir 
augstāka, ja to ievada bez barības vai vismaz 30 minūtes pirms vai pēc baroðanas. 
Onsior tabletes ir aromatizētas, vairums suņu tās labprāt uzņem. Tabletes nedrīkst sadalīt vai salauzt. 

 
 
 

10. IEROBEÞOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOÐANĀ 
 

Nav piemērojams. 
 
 
 

11. ĪPAÐI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nelietot, ja 
beidzies derīguma termiņð, kurð norādīts uz iepakojuma pēc {derīguma termiņa abreviatūra} 

 
 
 

12. ĪPAÐI BRĪDINĀJUMI 
 

Ðo veterināro zāļu drošība nav pārbaudīta suņiem, kuri sver mazāk par 2,5 kg vai nav sasnieguði 3 
mēneðu vecumu. 

 
Ilgtermiņa ārstēšanā aknu enzīmi jāuzrauga kopð ārstēðanas sākuma, ik pēc 2, 4 un 8 nedēļām. 
Ieteicama regulāra uzraudzība ik pēc 3-6 mēneðiem. Ārstēðana jāpārtrauc, ja aknu enzīmu darbība 
ievērojami palielinās vai arī sunim parādās tādi simptomi kā anoreksija, apātija vai vemðana kopā ar 
paaugstinātiem enzīmiem. 

 
Lietoðana suņiem, kuriem traucēta sirds, nieru vai aknu funkcija vai arī suņiem, kas cieð no 
dehidrācijas, lēnas asinscirkulācijas vai zema asinsspiediena, var izraisīt papildus risku. Ja izvairīties 
no lietoðanas nav iespējams, ðiem suņiem nepiecieðama rūpīga uzraudzība. 

 
Ðīs veterinārās zāles ir jālieto stingrā veterinārārsta uzraudzībā suņiem, kuriem ir kuņģa čūlas risks, 
vai arī, ja sunim jau agrāk bijusi nepanesība uz citiem NSPL. 

 
Onsior nedrīkst ievadīt kopā ar citiem NSPL 
Iepriekðēja ārstēðana ar citām pretiekaisuma zālēm var izsaukt papildu vai pastiprinātas nevēlamās 
blakusparādības un tāpēc ðādas vielas nedrīkst lietot vismaz 24 stundas pirms uzsāk ārstēðanu ar 
Onsior. Tomēr nosakot ðo pārtraukumu, ir jāņem vērā iepriekð lietoto zāļu farmakokinētiskās īpašības. 

 
Vienlaicīga ārstēðana ar zālēm, kas ietekmē nieru caurlaidību, piem., diurētiķiem un angiotenzīvās 
konvertāzes (ACE) inhibitoriem, drīkst notikt tikai klīniskā uzraudzībā. 

 
Jāizvairās no vienlaicīgas potenciāli nefrotoksisku vielu ievadīðanas, jo tās var palielināt nieru 
toksicitātes risku. 

 
Vienlaicīga citu aktīvu vielu ievadīðana, kurām ir augsta spēja saistīties ar proteīniem, var konkurēt ar 
robenakoksibu par saistīðanos un tā izraisīt toksiskus efektus. 

 



Personai, kas ievada ðīs veterinārās zāles dzīvniekiem 
 

Mazgāt rokas pēc ðo veterināro zāļu pielietoðanas. Ja notikusi nejauða norīðana, 
nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietoðanas instrukciju vai 
iepakojuma marķējumu ārstam. 
Maziem bērniem nejauða norīðana palielina NSPL blakusparādību risku. 
Grūtniecēm, īpaði tām, kuras ir vēlīnā grūtniecības stadijā, ilgstoða iedarbība uz ādu 
var palielināt augļa risku. 

 
 
 

13. ĪPAÐI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 
ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 
Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. 

 
 
 

14. DATUMS, KAD LIETOÐANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA 
APSTIPRINĀTA 

 
<Komisijas lēmuma datums> 

 
Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) tīmekļa vietnē 
http://www.emea.europa.eu/. 

 
 
 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Onsior tabletes suņiem ir pieejamas kartona kastītēs, ar 1, 2, 4 vai 10 blisteriem. Katrā 
blisterā ir 7 tabletes. 
Ne visi iepakojuma veidi (izmēri) var tikt izplatīti. 

 
Robenakoksibs ir nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis (NSPL). Tas selektīvi inhibē 
ciklooksigenāzes 2 enzīmu (COX-2), kas izraisa sāpes, iekaisumu vai drudzi. 
Ciklooksigenāzes 1 enzīmam (COX-1) piemīt aizsargājoðas īpašības, piemēram, 
gastrointestinālajā traktā un nierēs, robenakoksibs to neinhibē. 
Mākslīgi izraisot iekaisumu suņiem, robenakoksibs samazināja sāpes un iekaisumu pie 
vienreizējas 
lietoðanas iekðķīgi devās no 0,5 līdz 8 mg/kg un ātru iedarbību (0,5 stunda). Klīniskajos 
izmēģinājumos suņiem ðīs zāles mazināja kliboðanu un iekaisumu, ko izraisīja hronisks 
osteoartrīts, kā 
arī mazināja sāpes un iekaisumu pēc ortopēdiskām vai mīksto audu operācijām. 

 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar 
reģistrācijas apliecības īpaðnieka vietējo pārstāvi. 

 


