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1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 6 mg, tabletki dla kotów 
 
 
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 
 
Każda tabletka zawiera 
 
Substancja czynna: 
6 mg robenakoksibu  
 
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Tabletka. 
Okrągłe, beżowe lub brązowe tabletki z wytłoczonym skrótem „NA” z jednej strony i „AK”  z drugiej 
strony. 
 
 
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 
 
4.1 Docelowe gatunki zwierząt 
 
Kot 
 
4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt 
 
Do leczenia ostrych bólów i stanów zapalnych wynikających z zaburzeń funkcjonowania układu 
mięśniowo-szkieletowego u kotów.  
 
4.3 Przeciwwskazania 
 
Nie stosować u kotów cierpiących na owrzodzenie żołądkowo-jelitowe. 
Nie stosować jednocześnie z kortykosteroidami lub innymi niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi (NLPZ) 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji 
pomocniczych.  
Patrz rozdział 4.7 (ciąża i laktacja) 
 
4.4 Specjalne ostrzeżenia 
 
Brak. 
 
4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania 
 
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt 
 
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u kotów o wadze mniejszej niż 
2,5 kg i młodszych niż 4 miesiące nie zostało określone.  
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Stosowanie u kotów z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na 
hipowolemię lub hipotensję może stwarzać dodatkowe ryzyko dla zdrowia. Jeśli nie można uniknąć 
stosowania produktu, koty powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją. 
U kotów zagrożonych owrzodzeniem żołądkowo-jelitowym lub wykazujących wcześniej nietolerancję 
na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), stosować niniejszy produkt leczniczy 
weterynaryjny pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym.  
 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom 
 
Umyć ręce po zastosowaniu produktu leczniczego weterynaryjnego.U małych dzieci przypadkowe 
połknięcie może wywołać skutki uboczne związane z obecnością niesterydowych leków 
przeciwzapalnych. Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską 
oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. W przypadku kobiet w ciąży, 
szczególnie w jej końcowej fazie, dłuższe narażenie skóry na kontakt z produktem zwiększa ryzyko 
przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu.  
 
4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) 
 
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty. 
 
* Przyjęto następującą klasyfikację występowania działań niepożądanych: 
bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 zwierząt) 
częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 100) 
niezbyt częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 1000) 
rzadkie (występują u od 1 do 10 zwierząt na 10000) 
bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 zwierzęcia na 10000) 
nieznane (częstość nie może zostać określona na podstawie posiadanych danych). 
 
4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności 
 
Nie stosować u zwierząt w ciąży i okresie laktacji, ponieważ bezpieczeństwo robenakoksibu nie 
zostało określone dla kotów w ciąży, w okresie laktacji i używanych do rozrodu.  
 
4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji 
 
Preparat Onsior nie może być stosowany z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
(NLPZ). Wcześniejsze leczenie innymi lekami przeciwzapalnymi może skutkować dodatkowymi lub 
zwiększonymi działaniami niepożądanymi. Należy przerwać stosowanie innych środków 
przeciwzapalnych przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem stosowania preparatu Onsioru. 
Przerwa w leczeniu powinna jednak być uzależniona od właściwości farmakokinetycznych 
stosowanego wcześniej leku. 
 
Równoczesne stosowanie leków oddziaływujących na funkcje nerek, np. środków moczopędnych lub 
angiotensyny, przekształcające czynnik hamujące enzymy (ACE), powinno być zbadane klinicznie. 
 
Należy unikać równoczesnego stosowania potencjalnie nefrotoksycznych substancji, ponieważ może 
to wywołać toksyczność nerek.  
 
Równoczesne stosowanie innych substancji aktywnych o wysokim stopniu zdolności wiązania protein 
może utrudniać wiązanie substancji robenacoxibowi i wywoływac efekt toksyczny. 
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4.9 Dawkowanie i droga podawania 
 
Dawkowanie doustne. 
Podawać bez pożywienia lub z małą ilością pokarmu. Tabletki Onsior są łatwe w podawaniu i dobrze 
tolerowane przez większość kotów. Tabletek nie należy łamać lub dzielić. 
 
Zalecana dawka robenakoksibu to 1 mg/kg masy ciała; dawka może wynosić 1-2,4 mg/kg. Podawać 
codziennie, raz na dobę, o tej samej porze przez okres do 6 dni, zgodnie z poniższą tabelą.  
 

Masa ciała (kg) Ilość tabletek 
2,5 do <6 1 tabletka 
6 do <12 2 tabletki 

 
4.10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy 
 
U młodych kotów, w wieku 7-8 miesięcy, podawanie znacznie podwyższonych dawek robenakoksibu 
(4, 12 lub 20 mg/kg/dzień przez 6 tygodni) nie spowodowało żadnych symptomów toksyczności, 
włącznie z toksycznością żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby oraz nie wpłynęło na czas 
krwawienia.  
Podobnie jak w przypadku innych produktów NLPZ, przedawkowanie może wywołać u wrażliwych 
lub chorych kotów toksyczność żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby. Nie ma antidotum. Zaleca się 
wspomagającą terapię sympotymatyczną, która powinna obejmować także podawanie środków 
chroniących żołądek i jelita oraz infuzję roztworu izotonicznego.  
 
4.11 Okresy karencji 
 
Nie dotyczy. 
 
 
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 
 
Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, 
koksiby. Kod ATCvet: QM01AH91. 
 
5.1 Właściwości farmakodynamiczne 
 
Robenakoksib to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) klasy koksib. Jest to silny środek 
hamujący aktywność enzymu cyklooksygenaza 2 (COX-2). Enzym cyklooksygenaza (COX) jest 
obecny w dwóch postaciach. COX-1 to składowa enzymu, która pełni funkcje ochronne, np. układu 
pokarmowego i nerek. COX-2 jest indukcyjną formą enzymu, który jest odpowiedzialny za produkcję 
mediatorów, włącznie z PGE2, które wywołują ból, stany zapalne i gorączkę.  
W testach krwi in vitro u kotów, robenacoxib okazał się 500 razy bardziej selektywny w stosunku do 
COX-2 (IC50   0,058 µM) niż do COX-1 (IC50  28,9 µM). Tabletki z zawartością robenakoksibu 
1-2 mg/kg znacząco zahamowały aktywność COX-2 u kotów i nie miały żadnego wpływu na 
aktywność COX-1. Model hamujący działanie enzymów wykazał, że robenakoksib ma działanie 
przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, a zaczyna działać w ciągu 0,5 h. W testach 
klinicznych u kotów, tabletki wykazały właściwości łagodzące ból i stany zapalne wynikające z 
zaburzeń funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego. 
 
5.2 Właściwości farmakodynamiczne 
 
Wchłanianie 
Po doustnym podaniu tabletek z robenakoksibem w dawce około 2 mg/kg bez pokarmu, najwyższe 
stężenie substancji we krwi zostało osiągnięte bardzo szybko: w czasie maksymalnym Tmax 0,5 h, 
osiągnięto stężenie Cmax 1159 ng/ml przy współczynniku AUC 1337 ng.h/ml. Po podaniu tabletek 
z robenakoksibem wraz z 1/3 dziennej racji żywnościowej, nie zanotowano zmian w żadnym z 
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pomiarów Tmax (0,5 h), Cmax (1201 ng/ml) i AUC (1383 ng.h/ml). Podawanie tabletek z 
robenakoksibem z całą porcją dzienną pokarmu, nie wywołało opóźnienia w czasie działania 
Tmax (0,5 h), ale stężenie substancji i współczynnik AUC były niższe Cmax (691 ng/ml) i 
AUC (1069 ng.h/ml). Systemowa biodostępność niearomatyzowanych tabletek robenakoksibu nie 
podawanego z pokarmem, wynosiła 49%.  
 
Dystrybucja 
Robenakoksib ma relatywnie małą objętość dystrybucji (Vss 190 ml/kg) i jest silnie powiązany z 
proteinami plazmy (>99%).  
 
Biotransformacja 
Robenakoksib jest u kotów w większości metabolizowany w wątrobie. Oprócz metabolitu laktamu, u 
kotów nie są znane inne metabolity. 
 
Eliminacja 
Robenakoksib jest bardzo szybko usuwany z krwi (CL 0,44 L/kg/h); czas usuwania wynosi t1/2  1,1 h 
po podaniu dożylnym. Po doustnym podaniu tabletek maksymalny okres usuwania z krwi wynosił 
1,7 h. Robenakoksib jest obecny dłużej i w większych stężeniach w miejscach występowania stanu 
zapalnego niż we krwi. Robenakoksib jest wydalany w większości z żółcią (∼70%), a tylko w ∼30% 
za pośrednictwem nerek. Farmakokinetyka robenakoksibu nie różni się u samców i samic. 
 
 
6. DANE FARMACEUTYCZNE: 
 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych 
 
Drożdże sproszkowane 
Celuloza, mikrokrystalina 
Powidon (K-30) 
Krospowidon 
Krzemionka koloidalna, bezwodna 
Stearynian magnezu 
 
6.2 Niezgodności farmaceutyczne 
 
Nie dotyczy. 
 
6.3 Okres trwałości 
 
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. 
 
6.4. Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania 
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C 
 
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego 
 
Pudełko kartonowe zawierające 1, 2 lub 10 blisterów Alu/Alu. Każdy blister zawiera 7 tabletek. 
 
Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie. 
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6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu 
leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych 
produktów leczniczych weterynaryjnych 

 
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 
 
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/2/00/000/000 
 
 
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA 
 DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
<Data decyzji komisji> 
 
 
10 DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
 LECZNICZEGO 
 
<Data decyzji komisji> 
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w 
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. 
 
 
ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA 
 
Nie dotyczy. 
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1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 5 mg, tabletki dla psów 
Onsior 10 mg, tabletki dla psów 
Onsior 20 mg, tabletki dla psów  
Onsior 40 mg, tabletki dla psów 
 
 
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 
 
Każda tabletka zawiera: 
 
Substancja czynna: 
Tabletki 5 mg:  robenakoksib 5 mg 
Tabletki 10 mg:  robenakoksib 10 mg 
Tabletki 20 mg:  robenakoksib 20 mg 
Tabletki 40 mg:  robenakoksib 40 mg  
 
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Tabletka 
Okrągłe, beżowe lub brązowe tabletki z wytłoczonym skrótem „NA” z jednej strony i następującymi 
wytłoczeniami z drugiej strony:  
Tabletka 5 mg: AK 
Tabletka 10 mg: BE 
Tabletka 20 mg: CD 
Tabletka 40 mg: BCK 
 
 
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 
 
4.1 Docelowe gatunki zwierząt 
 
Psy  
 
4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt 
 
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u psów z chronicznym zapaleniem kości i stawów.  
 
4.3 Przeciwwskazania 
 
Nie stosować u psów cierpiących na owrzodzenie żołądkowo-jelitowe i choroby wątroby. 
Nie stosować jednocześnie z kortykosteroidami lub innymi niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi (NLPZ)   
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji 
pomocniczych. 
Patrz rozdział 4.7 (ciąża i laktacja) 
 
4.4 Specjalne ostrzeżenia 
 
Podczas badań klinicznych 10-15% zwierząt wykazało nieprawidłową reakcję na leczenie. 
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4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania 
 
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt 
Bezpieczeństwo nieniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało określone dla psów o 
wadze mniejszej niż 2,5 kg i młodszych niż 3  miesiące. 
W przypadku długiego leczenia, enzymy wątroby powinny być kontrolowane na początku terapii, np. 
po 2, 4 i 8 tygodniach. Po tym okresie zaleca się regularne kontrole, np. co 3-6 miesięcy. Leczenie 
należy przerwać, jeśli poziom enzymów wątrobowych znacznie wzrośnie lub jeśli pies wykazuje 
kliniczne objawy, takie jak anoreksja, apatia lub wymiotuje, a poziom enzymów wątrobowych jest 
podwyższony.  
 
Stosowanie u psów z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na 
hipowolemię lub hipotensję może stwarzać dodatkowe ryzyko. Jeśli nie można uniknąć stosowania 
produktu, psy powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją. 
 
U psów zagrożonych owrzodzeniem żołądkowo-jelitowym lub wykazujących wcześniej nietolerancję 
na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), stosować pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym. 
 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom 
Umyć ręce po zastosowaniu produktu leczniczego weterynaryjnego.  
 
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. U małych dzieci przypadkowe połknięcie może 
wywołać skutki uboczne związane z obecnością niesterydowych leków przeciwzapalnych.  
 
W przypadku kobiet w ciąży, szczególnie w jej końcowej fazie, dłuższe narażenie skóry na kontakt z 
produktem zwiększa ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu. 
 
4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) 
 
Bardzo często zgłaszano dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ale w większości przypadków miały one 
charakter łagodny i ustępowały bez leczenia. Bardzo często zgłaszano wymioty i luźne stolce, często – 
zmniejszony apetyt i biegunki, niezbyt często - krew w kale.  
 
Przy terapii trwającej do 2 tygodni u psów nie odnotowywano zwiększonego poziomu enzymów 
wątrobowych. Niemniej, długoterminowe próby kliniczne często wykazywały wzmożoną aktywność 
enzymów wątrobowych. W większości przypadków nie odnotowano żadnych objawów klinicznych, a 
poziom aktywności enzymów wątrobowych ustabilizował się lub obniżył mimo dalszego stosowania 
produktu. Podwyższenie poziomu aktywności enzymów wątrobianych połączone z klinicznymi 
objawami anoreksji, apatii i wymiotami były niezbyt częste.  
 
 * Przyjęto następującą klasyfikację występowania działań niepożądanych: 
 bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 zwierząt) 
 częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 100) 
 niezbyt częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 1000) 

rzadkie (występują u od 1 do 10 zwierząt na 10000) 
bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 zwierzęcia na 10000) 
nieznane (częstość nie może zostać określona na podstawie posiadanych danych). 

 
4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności 
 
Nie stosować u zwierząt w ciąży i okresie laktacji, ponieważ bezpieczeństwo robenakoksibu nie 
zostało określone dla psów w ciąży, w okresie laktacji i rodzących.  
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4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji 
 
Preparat Onsior nie może być stosowany z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
(NLPZ). Wcześniejsze leczenie innymi lekami przeciwzapalnymi może skutkować dodatkowymi lub 
zwiększonymi działaniami niepożądanymi. Należy przerwać stosowanie innych środków 
przeciwzapalnych przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem stosowania preparatu Onsior. 
Przerwa w leczeniu powinna jednak być uzależniona od właściwości farmakokinetycznych 
stosowanego wcześniej leku. 
 
Równoczesne stosowanie leków oddziaływujących na funkcje nerek, np. środków moczopędnych lub 
angiotensyny, przekształcające czynnik hamujące enzymy (ACE), powinno być zbadane klinicznie. 
 
Należy unikać równoczesnego stosowania potencjalnie nefrotoksycznych substancji, ponieważ może 
to wywołać toksyczność nerek.  
 
Równoczesne stosowanie innych substancji aktywnych o wysokim stopniu zdolności wiązania protein 
może utrudniać wiązanie substancji robenacoxibowi i wywoływac efekt toksyczny. 
 
4.9 Dawkowanie i droga podawania 
 
Dawkowanie doustne. 
Nie podawać z pokarmem, ponieważ testy kliniczne wykazały lepszą skuteczność robenakoksibu, jeśli 
jes podawany bez pożywienia lub przynajmniej 30 minut przed lub po posiłku. 
 
Tabletki Onsior są aromatyzowane i chętnie przyjmowane przez większość psów. Tabletek nie należy 
łamać lub dzielić. 
 
Zalecana dawka robenakoksibu to 1 mg/kg masy ciała; dawka może wahać się od 1 do 2 mg/kg. 
Podawać codziennie, raz na dobę, o tej samej porze przez okres do 6 dni, zgodnie z poniższą tabelą.  
 

Ilość tabletek wg stężenia Masa ciała (kg) 
5 mg  10 mg  20 mg  40 mg  

2,5 do <5 1 tabletka    
5 do <10  1 tabletka   

10 do <20   1 tabletka  
20 do <40    1 tabletka 
40 do 80    2 tabletki 

 
Reakcja na stosowany produkt jest zwykle widoczna w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia. Jeśli 
nie nastąpi poprawa po 10 dniach, należy przerwać leczenie.   
 
W przypadku długotrwałego stosowania, w momencie, gdy nastąpi reakcja na działanie leku, dawkę 
należy zmniejszyć do minimalnej, jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że stopień bólu i dolegliwości 
związanych z chorobą zwyrodnieniową może się zmieniać w czasie. Należy zapewnić regularny dozór 
weterynarza.  
 
4.10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy 
 
U młodych psów, w wieku 5-6 miesięcy, podawanie znacznie podwyższonych dawek robenakoksibu 
(4, 6 lub 10 mg/kg/dzień przez 6 miesięcy) nie spowodowało żadnych symptomów toksyczności, 
włącznie z toksycznością żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby oraz nie wpłynęło na czas 
krwawienia. Robenakoksib nie wywiera szkodliwego działania na chrząstki lub stawy.  
Podobnie jak w przypadku innych produktów NLPZ, przedawkowanie może wywołać u wrażliwych 
lub chorych psów toksyczność żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby. Nie ma antidotum. 
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Rekomenduje się wspomagającą terapię symptomatyczną, która powinna obejmować podawanie 
środków chroniących żołądek i jelita oraz infuzję roztworu izotonicznego.  
 
4.11 Okresy karencji 
 
Nie dotyczy. 
 
 
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 
 
Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, 
koksiby, Kod ATCvet: QM01AH91. 
 
5.1 Właściwości farmakodynamiczne 
 
Robenakoksib to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) klasy koksib. Jest to silny środek 
hamujący aktywność enzymu cyklooksygenaza 2 (COX-2). Enzym cyklooksygenaza (COX) jest 
obecny w dwóch postaciach. COX-1 to składowa enzymu, która pełni funkcje ochronne, np. układu 
pokarmowego i nerek. COX-2 jest indukcyjną formą enzymu i jest odpowiedzialny za produkcję 
mediatorów, włącznie z PGE2, które wywołują ból, stany zapalne i gorączkę.  
W testach krwi in vitro u psów, robenakoksib okazał się 140 razy bardziej selektywny w stosunku do 
COX-2 (IC50   0,004 µM) niż do COX-1 (IC50  7,9 µM). Robenakoksib, podawany doustnie w dawkach 
od 0,5 do 4 mg/kg, znacząco zahamował aktywność COX-2 u psów i nie miały żadnego wpływu na 
aktywność COX-1. Tabletki zawierające robenakoksib są więc zupełnie bezpieczne dla enzymu 
COX-1 w przy zalecanych dawkach. Model stanu zapalnego, podczas którego podawano psom 
pojedyncze doustne dawki od 0,5 do 8 mg/kg, o ID50 0,8 mg/kg, wykazał, że robenakoksib ma 
działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, a zaczyna działać w ciągu 0,5 h W testach klinicznych 
wykazano, że produkt łagodzi kulenie i stany zapalne u psów cierpiących na chroniczne zapalenie 
kości i stawów oraz redukuje ból i stany zapalne po ortopedycznych zabiegach chirurgicznych i 
chirurgii tkanek miękkich.  
 
5.2 Właściwości farmakodynamiczne 
 
Wchłanianie 
Po doustnym podaniu tabletek robenakoksibu w dawce około 1 mg/kg, bez pokarmu, najwyższe 
stężenie substancji we krwi zostało osiągnięte bardzo szybko, w czasie maksymalnym Tmax 0,5 h: 
osiągnięto stężenie Cmax  1124 ng/ml przy współczynniku AUC 1249 ng.h/ml. Po podaniu 
niearomatyzowanych tabletek robenakoksibu wraz z pokarmem, nie zanotowano opóźnienia w 
szybkości reakcji Tmax, ale osiągnięte stężenie i współczynnik AUC były nieznacznie niższe 
Cmax (832 ng/ml) i AUC (782 ng.h/ml). Systemowa biodostępność tabletek robenakoksibu nie 
podawanego z pokarmem, wynosiła 62% przy podawaniu z pokarmem i 84% - bez pokarmu. 
 
Dystrybucja 
Robenakoksib ma relatywnie małą objętość dystrybucji (Vss 240 ml/kg) i jest silnie powiązany z 
proteinami plazmy (>99%).  
 
Biotransformacja 
Robenakoksib u psów jest w większości metabolizowany w wątrobie. Oprócz metabolitu laktamu, u 
psów nie są znane inne metabolity.  
 
Eliminacja 
Robenakoksib jest bardzo szybko usuwany z krwi (CL 0,81 L/kg/h); czas usuwania wynosi t1/2  0,7 h 
po podaniu dożylnym  Po podaniu tabletek końcowy okres półtrwania we krwi wynosił ½ godziny. 
Robenakoksib jest obecny dłużej i w większych stężeniach w miejscach występowania stanu 
zapalnego niż we krwi. Robenakoksib jest wydalany w większości z żółcią (∼65%), a pozostała część 
za pośrednictwem nerek. Regularne doustne podawanie robenakoksibu u psów w dawkach 
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2-10 mg/kg przez okres 6 miesięcy nie spowodowało zmian w profilu krwi lub zmianie aktywności 
enzymu. Akumulacja metabolitów nie została zbadana. Farmakokinetyka robenakoksibu u samców i 
samic nie różni się i wynosi ponad 0,5-8 mg/kg. 
 
 
6. DANE FARMACEUTYCZNE: 
 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych 
 
Drożdże sproszkowane 
Celuloza, mikrokrystalina 
Aromat o smaku wołowiny 
Celuloza sproszkowana 
Powidon (K-30) 
Krospowidon 
Krzemionka koloidalna, bezwodna 
Stearynian magnezu 
 
6.2 Niezgodności farmaceutyczne 
 
Nie dotyczy. 
 
6.3 Okres trwałości 
 
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata 
 
6.4. Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania 
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. 
 
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego 
 
Pudełko kartonowe zawierające 1, 2, 4 lub 10 blisterów Alu/Alu. Każdy blister zawiera 7 tabletek. 
Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie. 
 
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu 

leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych 
produktów leczniczych weterynaryjnych 

 
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 
 
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/2/00/000/000 
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9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA 
 DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
<Data decyzji komisji> 
 
 
10 DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
 LECZNICZEGO 
 
<Data decyzji komisji> 
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w 
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) /http://www.emea.europa.eu//. 
 
 
ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA 
 
Nie dotyczy. 
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1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów  
 
 
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 
 
Mililitr substancji zawiera:  
 
Substancja czynna: 
Robenakoksib 20 mg/ml  
 
Substancja pomocnicza: 
Metadwusiarczyn sodu (E 223): 1 mg.  
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Roztwór do wstrzykiwań 
Klarowny, bezbarwny do lekko zabarwionego na różowo płyn, bez osadu. 
 
 
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 
 
4.1 Docelowe gatunki zwierząt 
 
Koty i psy. 
 
4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt 
 
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u psów po chirurgii ortopedycznej i po chirurgii tkanek 
miękkich.  
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów  po chirurgii tkanek miękkich. 
 
4.3 Przeciwwskazania 
 
Nie stosować u zwierząt cierpiących na owrzodzenie żołądkowo-jelitowe. 
Nie stosować jednocześnie z kortykosteroidami lub innymi niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi (NLPZ) 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji 
pomocniczych. 
Patrz rozdział 4.7 (ciąża i laktacja). 
 
4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt 
 
Brak. 
 
4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania 
 
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt 
Bezpieczeństwo niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u kotów młodszych 
niż 4 miesiące, psów młodszych niż 2 miesiące lub kotów i psów o wadze mniejszej niż 2,5 kg nie 
zostało określone.  
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Stosowanie u zwierząt z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na 
hipowolemię lub hipotensję może stwarzać dodatkowe ryzyko dla zdrowia. Jeśli nie można uniknąć 
stosowania produktu, zwierzęta powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją,a terapii nie należy 
przerywać. 
 
U zwierząt zagrożonych owrzodzeniem żołądkowo-jelitowym lub wykazujących wcześniej 
nietolerancję na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), stosować produkt leczniczy pod 
ścisłym nadzorem weterynaryjnym.  
 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom 
 
Umyć ręce i powierzchnie skóry narażone na kontakt z produktem po zastosowaniu produktu. Po 
przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. W przypadku kobiet w ciąży, szczególnie w jej 
końcowej fazie, dłuższe narażenie skóry na kontakt z produktem zwiększa ryzyko przedwczesnego 
zamknięcia przewodu tętniczego płodu. 
 
4..6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)* 
 
Koty: 
Bardzo często zgłaszano dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak wymioty), ale w większości 
przypadków miały one charakter łagodny i ustępowały bez leczenia. Biegunka lub wymioty krwią 
zgłaszano niezbyt często. Niewielki ból przy zastrzyku zdarza się bardzo często. Ból o średnim lub 
silnym natężeniu był częsty. 
 
Psy: 
Często zgłaszano dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak wymioty), ale w większości przypadków 
miały one charakter łagodny i ustępowały bez leczenia. Biegunki, luźne i ciemne stolce lub osłabiony 
apetyt były zgłaszane niezbyt często. Niewielki ból przy zastrzyku zdarza się bardzo często. Ból o 
średnim lub silnym natężeniu był niezbyt częsty. 
 

* Przyjęto następującą klasyfikację występowania działań niepożądanych: 
bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 zwierząt) 
częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 100) 
niezbyt częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 1000) 
rzadkie (występują u od 1 do 10 zwierząt na 10000) 
bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 zwierzęcia na 10000) 
nieznane (częstość nie może zostać określona na podstawie posiadanych danych). 

 
4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności 
 
Nie stosować u zwierząt w ciąży i okresie laktacji, ponieważ bezpieczeństwo robenakoksibu nie 
zostało określone dla kotów w ciąży, w okresie laktacji i używanych do rozrodu.  
 
4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji 
 
Preparat Onsior nie może być stosowany z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
(NLPZ). Wcześniejsze leczenie innymi lekami przeciwzapalnymi może skutkować dodatkowymi lub 
zwiększonymi działaniami niepożadanymi. Należy przerwać stosowanie innych środków 
przeciwzapalnych przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem stosowania preparatu Onsior. 
Przerwa w leczeniu powinna jednak być uzależniona od właściwości farmakokinetycznych 
stosowanego wcześniej leku. 
 
Równoczesne stosowanie leków oddziaływujących na funkcje nerek, np. środków moczopędnych lub 
angiotensyny, przekształcające czynnik hamujące enzymy (ACE), powinno być zbadane klinicznie. 
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Substancje znieczulające mogą wywołać perfuzję nerek;jeśli przy zabiegu stosuje sięNLPZ, należy 
rozważyć stosowanie leczenie płynnego, pozajelitowego podczas zabiegów chirurgicznych w celu 
zmniejszenia potencjalnych komplikacji w funkcjonowaniu nerek.   
 
Należy unikać równoczesnego stosowania potencjalnie nefrotoksycznych substancji, ponieważ może 
to wywołać toksyczność nerek.  
 
Równoczesne stosowanie innych substancji aktywnych o wysokim stopniu zdolności wiązania protein 
może utrudniać wiązanie substancji robenacoxibowi i wywoływac efekt toksyczny. 
 
4.9 Dawkowanie i droga podawania 
 
Dawkowanie podskórne. 
 
Podawać podskórnie kotom lub psom na około 30 minut przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego, 
np. w czasie podawania ogólnej narkozy, w dawce 1 ml na każde 10 kg masy ciała (2 mg/kg).   
 
Leczenie może być kontynuowane za pomocą tabletek robenakoksibu według potrzeb.  
 
4.10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy 
 
U zdrowych, młodych psów w wieku 6 miesięcy, podawanie podskórne robenakoksibu raz dziennie w 
dawkach 2 (rekomendowana dawka lecznicza RTD), 6 (dawka trzy razy przekraczająca RTD) i 
20 mg/kg (dawka 10 razy przekraczająca RTD) w cyklu 9 iniekcji przez okres 5 tygodni (3 cykle po 3 
następujące po sobie iniekcje raz dziennie) nie wywołały żadnych symptomów toksyczności, włącznie 
z toksycznością żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby oraz nie wpłynęło na czas krwawienia. 
Odwracalne zapalenie podczas iniekcji zostało zaobserwowane we wszystkich grupach (włącznie z 
kontrolowanymi) i miało ostrzejszy charakter u grup, którym podawano dawki 6 i 20 mg/kg. 
U zdrowych, młodych psów w wieku 10 miesięcy, podawanie podskórne robenakoksibu raz dziennie 
w dawkach 4 mg/kg (dawka dwa razy przekraczająca RTD) przez 2 kolejne dni i 10 mg/kg (dawka 
pięć razy przekraczająca RTD) przez 3 kolejne dni, nie wywołały żadnych symptomów toksyczności, 
włącznie z toksycznością żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby oraz nie wpłynęło na czas 
krwawienia. Odwracalne, minimalne reakcje uboczne zostały zaobserwowane w obu grupach 
przyjmujących różne dawki. 
Podobnie jak w przypadku innych produktów NLPZ, przedawkowanie może wywołać u wrażliwych 
lub chorych zwierząt toksyczność żołądkowo-jelitową, nerek lub wątroby. Nie ma antidotum. 
Rekomenduje się wspomagającą terapię symptomatyczną, która powinna obejmować także podawanie 
środków chroniących żołądek i jelita oraz infuzję roztworu izotonicznego.  
 
4.11 Okresy karencji 
 
Nie dotyczy. 
 
 
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 
 
Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, 
koksiby, Kod ATCvet: QM01AH91. 
 
5.1 Właściwości farmakodynamiczne 
 
Robenakoksib to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) klasy koksib. Jest to silny środek 
hamujący aktywność enzymu cyklooksygenaza 2 (COX-2). Enzym cyklooksygenaza (COX) jest 
obecny w dwóch postaciach. COX-1 to składowa enzymu, która pełni funkcje ochronne, np. układu 
pokarmowego i nerek. COX-2 jest indukcyjną formą enzymu i jest odpowiedzialny za produkcję 
mediatorów, włącznie z PGE2, które wywołują ból, stany zapalne i gorączkę.  
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W testach krwi in vitro u kotów, robenakoksib okazał się 500 razy bardziej selektywny w stosunku do 
COX-2 (IC50   0,058 µM) niż do COX-1 (IC50 28,9 µM). W testach in vivo roztwór do wstrzykiwań z 
zawartością robenakoksibu znacząco zahamował aktywność COX-2 i nie miały żadnego wpływu na 
aktywność COX-1. Przy zalecanej dawce (2 mg/kg)  w modelu stanu zapalnego, robenakoksib 
wykazał działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, a w testach klinicznych 
robenakoksib wykazał właściwości łagodzące ból i zapalenie u kotów, poddawanych zabiegom 
chirurgicznym tkanek miękkich. 
 
U psów w testach in vitro robenakoksib okazał się 140 razy bardziej selektywny w stosunku do 
COX-2 (IC50   0,04 µM) niż do COX-1 (IC50 7,9 µM). W testach in vivo roztwór do iniekcji z 
zawartością robenakoksibu znacząco zahamował aktywność COX-2 i nie miały żadnego wpływu na 
aktywność COX-1. W dawkach pomiędzy 0,25 i 4 mg/kg, w modelu stanu zapalnego, robenakoksib 
wykazał działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, a w testach klinicznych 
robenakoksib wykazał właściwości łagodzące ból i zapalenie u psów, poddawanych zabiegom 
chirurgicznym tkanek miękkich i zabiegom chirurgii ortopedycznej. 
  
5.2 Właściwości farmakodynamiczne 
 
Wchłanianie 
Maksymalne stężenie robenakoksibu we krwi jest osiągane natychmiast po iniekcji podskórnej u 
kotów i psów. Po podaniu dawki 2 mg/kg w czasie maksymalnym Tmax 1 godziny (u psów i kotów) 
uzyskuje się stężenie maksymalne Cmax 1464 ng/ml (koty) i 615 ng/ml (psy) i wartość 
AUC 3128 ng.h/ml (koty) i 2180 ng.h/ml (psy). Po podaniu podskórnym 1 mg/kg, dostępność 
biologiczna produktu wynosi 69% u kotów i 88% u psów. 
 
Dystrybucja 
Robenakoksib ma relatywnie małą objętość dystrybucji (Vss 190 ml/kg u kotów i 240 ml/kg  u psów) 
i jest silnie powiązany z proteinami plazmy (>99%).  
 
Biotransformacja 
Robenakoksib u kotów i psów jest w większości metabolizowany w wątrobie. Oprócz metabolitu 
laktamu, inne metabolity u kotów i psów nie są znane.  
 
Eliminacja 
Po dożylnym podaniu, robenakoksib został szybko usunięty z krwi (współczynnik CL wynosił 
0,44 L/kg/h u kotów i 0,81 L/kg/h u psów) ze współczynnikiem eliminacji 1,1 h u kotów i 0,7 h u 
psów.  Po podaniu podskórnym ostateczny półokres rozpadu wynosił 1,1 h u kotów i 1,2 h u psów.  
Robenakoksib jest obecny dłużej i w większych stężeniach w miejscach występowania stanu 
zapalnego niż we krwi. 
Robenakoksib jest wydalany w większości z żółcią ∼70% u kotów i ∼65% u psów, a tylko w ∼30% za 
pośrednictwem nerek Regularne podskórne podawanie robenakoksibu w dawkach 2-20 mg/kg nie 
spowodowało zmian w profilu krwi, bioakumulacji lub zmianie aktywności enzymu. Bioakumulacja 
metabolitów nie została zbadana. Farmakokinetyka robenakoksibu u samic i samców kotów i psów 
nie różni się i wynosi ponad 0,25-4 mg/kg u psów.  
 
 
6. DANE FARMACEUTYCZNE: 
 
6.1 Wykaz substancji pomocniczych 
 
Makrogol 400  
Etanol, bezwodny  
Poloksamer 188  
Kwas cytrynowy, jednowodny  
Metadwusiarczyn sodu (E 223) 
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Wodorotlenek sodu 
Woda do wstrzykiwań 
Nitrogen 
 
6.2 Niezgodności farmaceutyczne 
 
W związku z brakiem analiz na temat niezgodności farmaceutycznych, niniejszy produkt nie może 
być stosowany razem z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. 
 
6.3 Okres trwałości 
 
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata  
Okres trwałości po pierwszym otwarciu fiolki: 28 dni  
 
6.4. Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania 
 
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Chronić przed 
zanieczyszczeniem. Trzymać fiolkę w opakowaniu kartonowym. 
 
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego 
 
Fiolka ze szkła bursztynowego zawierająca 20 ml produktu do injekcji (większą ilość dawek), 
zamykana na gumowy korek i uszczelniona aluminiową zakrętką. Jedna fiolka opakowana w pudełko 
kartonowe. 
 
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu 

leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych 
produktów leczniczych weterynaryjnych 

 
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 
 
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
 
 
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA 
 DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
<Data decyzji komisji> 
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10 DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
 LECZNICZEGO 
 
<Data decyzji komisji> 
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w 
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) //http://www.emea.europa.eu. 
 
 
ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA 
 
Nie dotyczy. 
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ANEKS II 
 

A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII 
 

B. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA 

 
C. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO 

OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA 
 

D. USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) 
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A. WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) ORAZ 
WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII 

 
Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii 
 
Tabletki: 
Novartis Santé Animale S.A.S., 
26 Rue de la Chapelle,  
F-68330 Huningue,  
Francja. 
 
Roztwór do iniekcji. 
Vericore Ltd.,  
Kinnoull Road,  
Kingsway West,  
Dundee DD2 3XR,  
Wielka Brytania 
 
 
B. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA 
 
Wydawany na podstawie recepty. 
 
 
C. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA 
 
Nie dotyczy. 
 
 
D. USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) 
 
Nie dotyczy. 
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ANEKS III 
 

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA 
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A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM 
 
 
RODZAJ OPAKOWANIA: Pudełko kartonowe 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 6 mg, tabletki dla kotów 
Robenakoksib 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każda tabletka zawiera 6 mg robenakoksibu 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Tabletka 
 
 
4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 
 
7 tabletek  
14 tabletek  
70 tabletek  
 
 
5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Kot 
 
 
6. WSKAZANIA 
 
Nie dotyczy  
 
 
7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 
 
Podanie doustne. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
 
8. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE 
 
Przed zastosowaniem przeczytać ulotkę. 
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10. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA 
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C 
 
 
12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Postępowanie z odpadami: przeczytać ulotkę. 
 
 
13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty. 
 
 
14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM 

DLA DZIECI” 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
16. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/0/00/000/000 (7 tabletek)  
EU/0/00/000/000 (14 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (70 tabletek) 
 
 
17. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH 

BEZPOŚREDNICH  
 
RODZAJ OPAKOWANIA Blister 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 6 mg, tabletki dla kotów 
Robenakoksib 
 
 
2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health  
 
 
3. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
4. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
 
 
5. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt. 
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Pudełko kartonowe 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 5 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każda tabletka zawiera 5 mg robenakoksibu 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Tabletka 
 
 
4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 
 
7 tabletek  
14 tabletek  
28 tabletek  
70 tabletek  
 
 
5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Psy 
 
 
6. WSKAZANIA 
 
Nie dotyczy 
 
 
7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 
 
Podawanie doustne. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
 
8. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE 
 
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
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10. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA 
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C 
 
 
12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Postępowanie z odpadami: przeczytać ulotkę. 
 
 
13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty. 
 
 
14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM 

DLA DZIECI” 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
16. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/0/00/000/000 (7 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (14 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (28 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (70 tabletek)  
 
 
17. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Pudełko kartonowe 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 10 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każda tabletka zawiera 10 mg robenakoksibu 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Tabletka 
 
 
4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 
 
7 tabletek  
14 tabletek  
28 tabletek  
70 tabletek  
 
 
5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Psy 
 
 
6. WSKAZANIA 
 
Nie dotyczy. 
 
 
7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 
 
Podawanie doustne. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
 
8. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE 
 
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
10. DATA WAŻNOŚCI 
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Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA 
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C 
 
 
12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Postępowanie z odpadami: przeczytać ulotkę. 
 
 
13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty. 
 
 
14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM 

DLA DZIECI” 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
16. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/0/00/000/000 (7 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (14 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (28 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (70 tabletek)  
 
 
17. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer}
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Pudełko kartonowe 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 20 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każda tabletka zawiera 20 mg robenakoksibu 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Tabletka 
 
 
4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 
 
7 tabletek  
14 tabletek  
28 tabletek  
70 tabletek  
 
 
5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Psy 
 
 
6. WSKAZANIA 
 
Nie dotyczy 
 
 
7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 
 
Podawanie doustne. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
 
8. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE 
 
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
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10. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA 
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C 
 
 
12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Postępowanie z odpadami: przeczytać ulotkę. 
 
 
13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty. 
 
 
14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM 

DLA DZIECI” 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
16. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/0/00/000/000 (7 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (14 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (28 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (70 tabletek)  
 
 
17. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Pudełko kartonowe 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 40 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każda tabletka zawiera 40 mg robenakoksibu 
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Tabletka 
 
 
4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 
 
7 tabletek  
14 tabletek  
28 tabletek  
70 tabletek  
 
 
5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Psy 
 
 
6. WSKAZANIA 
 
Nie dotyczy 
 
 
7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 
 
Podawanie doustne. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
 
8. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE 
 
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
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10. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA 
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C 
 
 
12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Postępowanie z odpadami: przeczytać ulotkę. 
 
 
13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty. 
 
 
14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM 

DLA DZIECI” 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
16. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/0/00/000/000 (7 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (14 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (28 tabletek) 
EU/0/00/000/000 (70 tabletek)  
 
 
17. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH 
BEZPOŚREDNICH 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Blister 

 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 5 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health  
 
 
3. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
4. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
 
 
5. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt 
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH 
BEZPOŚREDNICH 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Blister 

 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 10 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health  
 
 
3. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
4. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
 
 
5. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt 
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH 

BEZPOŚREDNICH 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Blister 

 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 20 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health  
 
 
3. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
4. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
 
 
5. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt 
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH 
BEZPOŚREDNICH 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Blister 

 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 40 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health  
 
 
3. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
 
 
4. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
 
 
5. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt 
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM 
 
RODZAJ OPAKOWANIA Pudełko kartonowe 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów 
Robenakoksib 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
20 mg/ml robenakoksibu 
1 mg/ml metadwusiarczynu sodu (E 223)  
 
 
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
 
Roztwór do wstrzykiwań 
 
 
4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 
 
20 ml 
 
 
5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Koty i psy 
 
 
6. WSKAZANIA 
 
Nie dotyczy 
 
 
7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 
 
Podanie podskórne. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
 
8. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE 
 
 
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. 
 
10. DATA WAŻNOŚCI 



39 
 

 
Data ważności {miesiąc/rok} 
Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 28 dni 
 
 
11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA 
 
Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym.  
 
 
12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Postępowanie z odpadami: przeczytać ulotkę. 
 
 
13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty. 
 
 
14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM 

DLA DZIECI” 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Frimley Business Park 
 Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
 
16. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
EU/0/00/000/000 
 
 
17. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
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MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH 

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH  
 
RODZAJ OPAKOWANIA Szklana fiolka 
 
 
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów 
Robenakoksib 
 
 
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
 
20 mg/ml 
 
 
3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 
 
20 ml 
 
 
4. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA 
 
Podskórnie 
 
 
5. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
6. NUMER SERII 
 
Nr serii {numer} 
 
 
7. DATA WAŻNOŚCI 
 
Data ważności {miesiąc/rok} 
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do... 
 
 
8. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" 
 
Stosować wyłącznie u zwierząt 
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B. ULOTKA INFORMACYJNA 
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ULOTKA INFORMACYJNA 
Onsior 6 mg, tabletki dla kotów 

 
 
1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
Novartis Animal Health UK Ltd, Frimley Business Park,  Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR, 
Wielka Brytania 
 
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: 
Novartis Santé Animale S.A.S., 26 Rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, Francja. 
 
 
2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 6 mg, tabletki dla kotów 
Robenakoksib 
 
 
3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każda tabletka zawiera 6 mg robenakoksibu  
Okrągłe, beżowe lub brązowe tabletki z wytłoczonym skrótem „NA” z jednej strony i „AK” z drugiej 
strony. 
Tabletki Onsior są łatwe w podawaniu i dobrze tolerowane przez większość kotów. Tabletek nie 
należy łamać lub dzielić. 
 
 
4. WSKAZANIA 
 
Przeznaczony do leczenia bólu i zapaleń, wynikających z zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u 
kotów. 
 
 
5. PRZECIWSKAZANIA 
 
Nie stosować u kotów cierpiących na owrzodzenie układu pokarmowego. Nie stosować jednocześnie 
z kortykosteroidami, często stosowanymi w leczeniu bólu, stanów zapalnych lub alergii, lub innymi 
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na 
robenakoksib lub którykolwiek ze składników tabletki. 
 
Nie stosować u kotów ciężarnych, w fazie laktacji lub porodu, ponieważ bezpieczeństwo produktu nie 
zostało określone dla takich kotów.  
 
 
6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE* 
 
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty. W przypadku 
zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, 
poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. 
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* Przyjęto następującą klasyfikację występowania działań niepożądanych: 
bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 zwierząt) 
częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 100) 
niezbyt częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 1000) 
rzadkie (występują u od 1 do 10 zwierząt na 10000) 
bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 zwierzęcia na 10000) 
nieznane (częstość nie może zostać określona na podstawie posiadanych danych). 

 
 
7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Kot 
 
 
8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA 
 
Podanie doustne.  
 
Zalecana dawka robenakoksibu to 1 mg/kg masy ciała; dawka może wynosić 1-2,4 mg/kg. Podawać 
codziennie, raz na dobę, o tej samej porze przez okres do 6 dni, zgodnie z poniższą tabelą.  
 

Masa ciała (kg) Ilość tabletek 
2,5 do poniżej 6 1 tabletka 
6 do poniżej 12 2 tabletki 

 
 
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA 
 
Podawać doustnie bez pożywienia lub z małą ilością pokarmu. Tabletki Onsior są łatwe w podawaniu 
i dobrze tolerowane przez większość kotów. Tabletek nie należy łamać lub dzielić. 
 
 
10. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze 
poniżej 30°C Nie używać po upływie daty ważności podanym na etykiecie. 
 
 
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA 
 
Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało określone dla kotów o 
wadze mniejszej niż 2,5 kg lub młodszych niż 4 miesiące.  
 
Stosowanie u kotów z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na 
hipowolemię lub hipotensję może stwarzać dodatkowe ryzyko dla zdrowia. Jeśli nie można uniknąć 
stosowania produktu, koty powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją. 
 
U zwierząt zagrożonych owrzodzeniem układu pokarmowego lub wykazujących wcześniej 
nietolerancję na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), stosować pod ścisłym nadzorem 
weterynaryjnym. 
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Preparat Onsior nie może być stosowany z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
(NLPZ). Wcześniejsze leczenie innymi lekami przeciwzapalnymi może skutkować dodatkowymi lub 
zwięekszonymi działaniami niepożądanymi. Należy przerwać stosowanie innych środków 
przeciwzapalnych przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem stosowania preparatu Onsioru. 
Przerwa w leczeniu powinna jednak być uzależniona od właściwości farmakokinetycznych 
stosowanego wcześniej leku. 
 
Równoczesne stosowanie molekuł oddziaływujących na funkcje nerek, np. środków moczopędnych 
lub angiotensyny, przekształcające czynnik hamujące enzymy (ACE), powinno być zbadane 
klinicznie. 
 
Należy unikać równoczesnego stosowania potencjalnie nefrotoksycznych substancji, ponieważ może 
to wywołać toksyczność nerek.  
 
Równoczesne stosowanie innych substancji aktywnych o wysokim stopniu zdolności wiązania protein 
może utrudniać wiązanie substancji robenacoxibowi i wywoływac efekt toksyczny. 
 
Dla osoby podającej produkt weterynaryjny zwierzętom 
 
Umyć ręce po zastosowaniu produktu.  
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. U małych dzieci przypadkowe połknięcie może 
wywołać skutki uboczne związane z obecnością niesterydowych leków przeciwzapalnych. 
 
W przypadku kobiet w ciąży, szczególnie w jej końcowej fazie, dłuższe narażenie skóry na kontakt z 
produktem zwiększa ryzyko dla rozwoju płodu. 
 
 
13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych 
leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.  
 
 
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI. 
 
<Data decyzji komisji> 
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w 
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) /http://www.emea.europa.eu/. 
 
 
15. INNE INFORMACJE 
 
Tabletki Onsior dla kotów są dostępne w pudełkach kartonowych, zawierających 1, 2 lub 10 
blisterów. Każdy blister zawiera 7 tabletek. 
Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie. 
 
Robenakoksib to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Selektywnie wstrzymuje aktywność 
enzymu cyklooksygenaza 2 (COX-2), odpowiedzialnego za ból, zapalenia i gorączkę. Aktywność 
enzymu cyklooksygenaza 1 (COX-1), który pełni funkcje ochronne, np. układu pokarmowego i nerek, 
nie jest hamowana przez robenakoksib. W testach klinicznych wykazano, że produkt łagodzi ból i 
stany zapalne u kotów cierpiących na zaburzenia układu kostno-szkieletowego. 
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W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy 
kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. 
 
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 UK Ltd 
Teл: + 386 1 580 2884 

Magyarország 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Tel: + 386 1 580 2884 

Česká republika 
Novartis Animal Health UK Ltd 
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 UK Ltd 
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 

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  

Latvija 
Novartis Animal Health d.o.o. 
Tel: + 386 1 580 2884 

Wielka Brytania 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Tel: +44-(0) 1276 69 4402 

Lietuva 
Novartis Animal Health d.o.o. 
Tel: + 386 1 580 2884 
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ULOTKA INFORMACYJNA DLA 
Onsior 5 mg, tabletki dla psów 

Onsior 10 mg, tabletki dla psów 
Onsior 20 mg, tabletki dla psów 
Onsior 40 mg, tabletki dla psów 

 
 
1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
Novartis Animal Health UK Ltd,  
Frimley Business Park,   
Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: 
Novartis Santé Animale S.A.S.,  
26 Rue de la Chapelle, 
F-68330 Huningue,  
Francja. 
 
 
2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 5 mg, tabletki dla psów 
Onsior 10 mg, tabletki dla psów 
Onsior 20 mg, tabletki dla psów  
Onsior 40 mg, tabletki dla psów 
Robenakoksib 
 
 
3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każda tabletka zawiera poniżej podaną ilość robenacoxibu, z jednej strony opatrzona jest 
wytłoczonym skrótem „NA” i następującymi wytłoczeniami z drugiej strony:: 
 
 Robenakoksib/tabletka Wytłoczenie 
 5 mg AK 
 10 mg BE 
 20 mg CD 
 40 mg BCK 
 
Tabletki są okrągłe, beżowe lub brązowe i niepodzielne. Tabletki Onsior są aromatyzowane i chętnie 
przyjmowane przez większość psów. 
 
 
4. WSKAZANIA 
 
Przeznaczone do leczenia bólu i stanów zapalnych u psów z chronicznym zapaleniem kości i stawów.  
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5. PRZECIWSKAZANIA 
 
Nie stosować u psów cierpiących na wrzody żołądka lub choroby wątroby. 
Nie stosować jednocześnie z kortykosteroidami, używanymi w leczeniu bólu, stanów zapalnych i 
alergii, lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)   
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na robenacoxib lub którykolwiek ze składników tabletki. 
Nie stosować u ciężarnych suk, w fazie laktacji lub porodu, ponieważ bezpieczeństwo produktu nie 
zostało określone dla takich kotów.  

 
 

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE* 
 
Bardzo często zgłaszano dolegliwości układu pokarmowego, ale w większości przypadków miały one 
charakter łagodny i ustępowały bez leczenia. Bardzo często zgłaszano wymioty i luźne stolce, często – 
zmniejszony apetyt i biegunki, a sporadycznie krew w kale.  
 
Przy terapii trwającej do 2 tygodni u psów nie odnotowywano zwiększonego poziomu enzymów 
wątrobowych. Niemniej, w długoterminowym leczeniu często odnotowywano wzmożoną aktywność 
enzymów wątrobowych. W większości przypadków poziom aktywności enzymów wątrobowych 
ustabilizował się lub obniżył mimo dalszego stosowania produktu. Podwyższenie poziomu aktywności 
enzymów wątrobianych połączone z objawami anoreksji, apatii i wymiotami były rzadkie.  
 
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów 
niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. 
 
 

* Przyjęto następującą klasyfikację występowania działań niepożądanych: 
bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 zwierząt) 
częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 100) 
niezbyt częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 1000) 
rzadkie (występują u od 1 do 10 zwierząt na 10000) 
bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 zwierzęcia na 10000) 
nieznane (częstość nie może zostać określona na podstawie posiadanych danych). 

 
 
 
7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Psy  
 
 
8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA 
 
Zalecana dawka robenakoksibu to 1 mg/kg masy ciała; dawka może wahać się od 1 do 2 mg/kg. 
Podawać codziennie, raz na dobę, o tej samej porze przez okres do 6 dni, zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Ilość tabletek wg stężenia Masa ciała (kg) 
5 mg  10 mg  20 mg  40 mg  

2,5 do 5 1 tabletka    
5 do <10  1 tabletka   

10 do <20   1 tabletka  
20 do <40    1 tabletka 
40 do 80    2 tabletki 
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Reakcja na stosowany produkt jest zwykle widoczna w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia. Jeśli 
nie nastąpi poprawa po 10 dniach, należy przerwać leczenie.  
 
W przypadku długotrwałego stosowania, w momencie, gdy nastąpi reakcja na działanie leku, dawkę 
należy zmniejszyć do minimalnej, jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że stopień bólu i dolegliwości 
związanych z chorobą zwyrodnieniową może się zmieniać w czasie. Należy zapewnić regularny dozór 
weterynarza.  
 
 
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA 
 
Podanie doustne. 
Nie podawać z pokarmem, ponieważ testy kliniczne wykazały lepszą skuteczność robenakoksibu, jeśli 
jes podawany bez pożywienia lub przynajmniej 30 minut przed lub po posiłku.Tabletki Onsior są 
aromatyzowane i chętnie przyjmowane przez większość psów. Tabletek nie należy łamać lub dzielić. 
 
 
10. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze 
poniżej 25°C Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie. 
 
 
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA 
 
Bezpieczeństwo produktu nie zostało określone dla psów o wadze mniejszej niż 2,5 kg i młodszych 
niż 3 miesiące.  
Nie stosować u zwierząt w ciąży i okresie laktacji, ponieważ bezpieczeństwo robenakoksibu nie 
zostało określone dla psów w ciąży, w okresie laktacji i zwierząt rodzących.  
W przypadku długiego leczenia, enzymy wątroby powinny być kontrolowane na początku terapii, np. 
po 2, 4 i 8 tygodniach. Po tym okresie zaleca się regularne kontrole, np. co 3-6 miesięcy. Leczenie 
należy przerwać, jeśli poziom enzymów wątrobowych znacznie wzrośnie lub jeśli pies wykazuje 
symptomy takie jak anoreksja, apatia lub wymiotuje, a poziom enzymów wątrobowych jest 
podwyższony.  
Stosowanie u psów z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na 
hipowolemię lub hipotensję może stwarzać dodatkowe ryzyko dla zdrowia. Jeśli nie można uniknąć 
stosowania produktu, psy powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją. 
U zwierząt zagrożonych owrzodzeniem układu pokarmowego lub wykazujących wcześniej 
nietolerancję na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), stosować pod ścisłym nadzorem 
weterynaryjnym. 
 
Preparat Onsior nie może być stosowany z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
(NLPZ). Wcześniejsze leczenie innymi lekami przeciwzapalnymi może skutkować dodatkowymi lub 
zwiększonymi działaniami niepożądanymi. Należy przerwać stosowanie innych środków 
przeciwzapalnych przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem stosowania preparatu Onsioru. 
Przerwa w leczeniu powinna jednak być uzależniona od właściwości farmakokinetycznych 
stosowanego wcześniej leku. 
 
Równoczesne stosowanie molekuł oddziaływujących na funkcje nerek, np. środków moczopędnych 
lub angiotensyny, przekształcające czynnik hamujące enzymy (ACE), powinno być zbadane 
klinicznie. 
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Należy unikać równoczesnego stosowania potencjalnie nefrotoksycznych substancji, ponieważ może 
to wywołać toksyczność nerek.  
 
Równoczesne stosowanie innych substancji aktywnych o wysokim stopniu zdolności wiązania protein 
może utrudniać wiązanie substancji robenakoksibowi i wywoływac efekt toksyczny. 
 
Dla osoby podającej produkt weterynaryjny zwierzętom 
 
Umyć ręce po zastosowaniu produktu.  
 
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. U małych dzieci przypadkowe połknięcie może 
wywołać skutki uboczne związane z obecnością niesterydowych leków przeciwzapalnych. 
 
W przypadku kobiet w ciąży, szczególnie w jej końcowej fazie, dłuższe narażenie skóry na kontakt z 
produktem zwiększa ryzyko dla rozwoju płodu. 
 
 
13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych 
leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.  
 
 
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI. 
 
<Data decyzji komisji> 
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w 
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) //http://www.emea.europa.eu/. 
 
 
15. INNE INFORMACJE 
 
Tabletki Onsior dla psów są dostępne w pudełkach kartonowych, zawierających 1, 2, 4 lub 
10 blisterów. Każdy blister zawiera 7 tabletek.  
Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie. 
 
Robenakoksib to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Selektywnie wstrzymuje aktywność 
enzymu cyklooksygenaza 2 (COX-2), odpowiedzialnego za ból, zapalenia i gorączkę. Aktywność 
enzymu cyklooksygenaza 1 (COX-1), który pełni funkcje ochronne, np. układu pokarmowego i nerek, 
nie jest hamowana przez robenacoxib.  
W sztucznie wywołanym u psów zapaleniu, robenakoksib łagodził ból i stan zapalny już po 
pojedynczej dawce doustnej w ilości 0,5 do 8 mg/kg w czasie 0,5 h W testach klinicznych wykazano, 
że produkt łagodzi kulenie i stany zapalne u psów cierpiących na chroniczne zapalenie kości i 
stawów. 
 
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy 
kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. 
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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 

España 
Novartis Sanidad Animal, S.L. 
Tel: +34-93 306 4700 

Portugal 
Novartis Farma-Produtos Farmaceuticos, 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  

Latvija 
Novartis Animal Health d.o.o. 
Tel: + 386 1 580 2884 

Wielka Brytania 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Tel: +44-(0) 1276 69 4402 

Lietuva 
Novartis Animal Health d.o.o. 
Tel: + 386 1 580 2884 
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ULOTKA INFORMACYJNA 
Onsior 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów 

 
 
1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
Novartis Animal Health UK Ltd,  
Frimley Business Park,   
Frimley/Camberley, Surrey, GU16 7SR 
Wielka Brytania 
 
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: 
Vericore Ltd.,  
Kinnoull Road,  
Kingsway West,  
Dundee DD2 3XR,  
Wielka Brytania 
 
 
2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
 
Onsior 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów 
Robenakoksib 
 
 
3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI 
 
Każdy ml zawiera 20 mg robenakoksibu jako substancji czynnej i 1 mg metadwusiarczynu sodu 
(E 223) jako antyoksydantu.  
Roztwór do wstrzykiwań jest klarowny, bezbarwny do lekko zabarwionego na różowo płynu, bez 
osadu.  
 
 
4. WSKAZANIA 
 
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u psów po chirurgii ortopedycznej.i po chirurgii tkanek 
miękkich. 
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich. 
 
 
5. PRZECIWSKAZANIA 
 
Nie stosować u zwierząt cierpiących na owrzodzenie układu pokarmowego. 
Nie stosować jednocześnie z kortykosteroidami lub innymi niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi (NLPZ) 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na robenacoxib lub którykolwiek ze składników roztworu. 
Nie stosować u zwierząt ciężarnych, w fazie laktacji lub porodu, ponieważ bezpieczeństwo produktu 
nie zostało określone dla takich kotów i psów. 
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6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE* 
 
Koty: 
Bardzo często zgłaszano dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak wymioty), ale w większości 
przypadków miały one charakter łagodny i ustępowały bez leczenia. Biegunka lub wymioty krwią 
zgłaszano niezbyt często. Niewielki ból przy zastrzyku zdarza się bardzo często. Ból o średnim lub 
silnym natężeniu był częsty. 
 
Psy: 
Często zgłaszano dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak wymioty), ale w większości przypadków 
miały one charakter łagodny i ustępowały bez leczenia. Biegunki, luźne i ciemne stolce lub osłabiony 
apetyt były zgłaszane niezbyt często. Niewielki ból przy zastrzyku zdarza się bardzo często. Ból o 
średnim lub silnym natężeniu był niezbyt częsty. 
 
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów 
niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. 
 

* Przyjęto następującą klasyfikację występowania działań niepożądanych: 
bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 zwierząt) 
częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 100) 
niezbyt częste (występują u od 1 do 10 zwierząt na 1000) 
rzadkie (występują u od 1 do 10 zwierząt na 10000) 
bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 zwierzęcia na 10000) 
nieznane (częstość nie może zostać określona na podstawie posiadanych danych). 

 
 
7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT 
 
Koty i psy 
 
 
8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA 
 
Podawać roztwór podskórnie kotom lub psom na około 30 minut przed rozpoczęciem zabiegu 
chirurgicznego, np. w czasie podawania ogólnej narkozy, w dawce 1 ml na każde 10 kg masy ciała 
(2 mg/kg). 
 
 
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA 
 
Brak. 
 
 
10. OKRESY KARENCJI 
 
Nie dotyczy. 
 
 
11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU 
 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Brak szczególnych środków 
ostrożności dotyczących przechowywania produktu.  
Chronić przed zanieczyszczeniem. 
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Przechowywać fiolkę w opakowaniu kartonowym. 
 
Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie. Okres przechowywania po pierwszym 
otwarciu pojemnika wynosi 28 dni. 
 
 
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA 
 
Bezpieczeństwo produktu leczniczego stosowanego u kotów młodszych niż 4 miesiące, psów 
młodszych niż 2 miesiące lub kotów i psów o wadze mniejszej niż 2,5 kg nie zostało określone.  
Stosowanie u kotów z wadami serca, nerek lub wątroby, odwodnionych lub cierpiących na niskie 
ciśnienie krwi lub słabe krążenie krwi, może stwarzać dodatkowe ryzyko dla zdrowia. Jeśli nie można 
uniknąć stosowania produktu, zwierzęta powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją i zwrócić uwagę 
na ciągłość terapii. 
U zwierząt zagrożonych owrzodzeniem układu pokarmowego lub wykazujących wcześniej 
nietolerancję na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), stosować pod ścisłym nadzorem 
weterynaryjnym.  
 
Preparat Onsior nie może być stosowany z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
(NLPZ). Wcześniejsze leczenie innymi lekami przeciwzapalnymi może skutkować dodatkowymi lub 
zwi ekszonymi działaniami niepożadanymi. Należy przerwać stosowanie innych środków 
przeciwzapalnych przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem stosowania preparatu Onsior. 
Przerwa w leczeniu powinna jednak być uzależniona od właściwości farmakokinetycznych 
stosowanego wcześniej leku. 
 
Równoczesne stosowanie molekuł oddziaływujących na funkcje nerek, np. środków moczopędnych 
lub angiotensyny, przekształcające czynnik hamujące enzymy (ACE), powinno być zbadane 
klinicznie. 
 
Substancje znieczulające mogą wywołać perfuzję nerek;jeśli przy zabiegu stosuje sięNLPZ, należy 
rozważyć stosowanie leczenie płynnego, pozajelitowego podczas zabiegów chirurgicznych w celu 
zmniejszenia potencjalnych komplikacji w funkcjonowaniu nerek.  
 
Należy unikać równoczesnego stosowania potencjalnie nefrotoksycznych substancji, ponieważ może 
to wywołać toksyczność nerek.  
 
Równoczesne stosowanie innych substancji aktywnych o wysokim stopniu zdolności wiązania protein 
może utrudniać wiązanie substancji robenacoxibowi i wywoływac efekt toksyczny. 
 
W związku z brakiem analiz na temat niezgodności farmaceutycznych, niniejszy produkt nie może 
być stosowany razem z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. 
 
Dla osoby podającej produkt weterynaryjny zwierzętom 
 
Umyć ręce po zastosowaniu produktu.  
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić 
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. U małych dzieci przypadkowe połknięcie może 
wywołać skutki uboczne związane z obecnością niesterydowych leków przeciwzapalnych. 
W przypadku kobiet w ciąży, szczególnie w jej końcowej fazie, przypadkowe połknięcie zwiększa 
ryzyko dla rozwoju płodu. 
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13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE 

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO 
MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE 

 
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych 
leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.  
 
 
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI. 
 
<Data decyzji komisji> 
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w 
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) //http://www.emea.europa.eu/. 
 
 
15. INNE INFORMACJE 
 
Preparat Onsior do wstrzykiwań dla kotów i psów są dostępne w pudełkach kartonowych, 
zawierających 1 fiolkę z 20 ml roztworu.  
 
Robenakoksib to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Selektywnie wstrzymuje aktywność 
enzymu cyklooksygenaza 2 (COX-2), odpowiedzialnego za ból, zapalenia i gorączkę. Aktywność 
enzymu cyklooksygenaza 1 (COX-1), który pełni funkcje ochronne, np. układu pokarmowego i nerek, 
nie jest hamowana przez robenakoksib.  
W sztucznie wywołanym u psów i kotów stanie zapalnym, robenakoksib podawany w zalecanych 
dawkach, łagodził ból, stan zapalny i gorączkę działając w czasie 1 h. 
W testach klinicznych produkt wykazał właściwości łagodzące ból i zapalenie u kotów, poddawanych 
zabiegom chirurgicznym tkanek miękkich i u psów, poddawanych zabiegom chirurgii ortopedycznej 
lub tkanek miękkich. 
 
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy 
kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. 
 
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 



55 
 

España 
Novartis Sanidad Animal, S.L. 
Tel: +34-93 306 4700 

Portugal 
Novartis Farma-Produtos Farmaceuticos, 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  

Latvija 
Novartis Animal Health d.o.o. 
Tel: + 386 1 580 2884 

Wielka Brytania 
Novartis Animal Health UK Ltd 
Tel: +44-(0) 1276 69 4402 

Lietuva 
Novartis Animal Health d.o.o. 
Tel: + 386 1 580 2884 

 

 


