Trocoxil

®

(mavacoxib)
Comprimidos Mastigáveis
USO VETERINÁRIO
Antiinflamatório
Para uso oral somente em cães
O Trocoxil pertence a um grupo de medicamentos denominados Antiinflamatórios Não-Esteroidais
(AINES), que são usados para tratar a dor e a inflamação.
Fórmula:
Cada 100 mg contêm:
Mavacoxib ......................5 mg
Excipientes .....................100 mg
INDICAÇÕES
Trocoxil é indicado para o tratamento da dor e inflamação associadas à doença articular
degenerativa em cães, quando necessário tratamento por mais de um mês.
DOSAGEM
Uso oral.
Usar a dose prescrita pelo veterinário. A dose de comprimidos mastigáveis TROCOXIL é 2 mg/
kg peso corporal (ver tabela abaixo).
ATENÇÃO: ISTO NÃO É UM TRATAMENTO DIÁRIO
A administração do 2º comprimido deve ser 14 dias após a administração do 1º; a partir daí,
o intervalo de administração é de UM MÊS. Um ciclo de tratamento com TROCOXIL não deve
exceder 7 doses consecutivas (6,5 meses)
Peso corporal (kg) Número
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75 mg
95 mg
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1
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1
1
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2
Orientação sobre correta administração
O TROCOXIL deve ser administrado imediatamente antes, ou durante a principal refeição do
animal. Deve-se ter cuidado para garantir que o comprimido seja ingerido.

CONTRA-INDICAÇÕES
Não usar em cães com menos de 12 meses de vida e/ou menos de 5 kg de peso corporal.
Não usar em cães que sofrem de distúrbios gastrointestinais, incluindo ulceração e sangramento.
Não usar quando há evidência de um distúrbio hemorrágico.
Não usar em casos de função renal ou hepática comprometida.
Não usar em casos de insuficiência cardíaca.
Não usar em animais prenhes, de criação e em lactação.
Não usar em animais em fase de reprodução.
Não usar em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer excipiente.
Não usar no caso de hipersensibilidade conhecida às sulfonamidas.
Não usar concomitantemente com glicocorticóides ou outros AINEs.
REAÇÕES ADVERSAS
As reações medicamentosas dos AINEs, como perda de apetite, diarréia, vômito, apatia e
uma alteração nos parâmetros de bioquímica do rim e função renal comprometida, foram
ocasionalmente reportadas. Em raros casos estes podem ser fatais. Se ocorrerem essas reações,
interromper o uso do produto e entrar em contato com o veterinário. Observe que o TROCOXIL
apresenta um efeito estendido (até 2 meses após a administração da segunda dose e doses
seguintes). As reações adversas podem ocorrer em qualquer ocasião durante este período.
Se forem observados quaisquer efeitos sérios ou outros efeitos não mencionados nesta bula,
informar o veterinário.
PRECAUÇÕES ESPECIAIS
TROCOXIL não deve ser usado em cães desidratados.
Se seu cão requer cirurgia, informe o cirurgião que o cão está usando TROCOXIL.
Não administrar outros AINEs ou glicocorticóides concomitantemente ou dentro de pelo menos
1 mês após a última administração de TROCOXIL.
TROCOXIL apresenta uma duração de efeito estendida (até 2 meses após a administração da
segunda dose e doses seguintes). As reações adversas podem ocorrer em qualquer ocasião
durante este período.
Se ocorrer uma reação adversa à administração de TROCOXIL, interromper o uso do produto
e buscar orientação do médico veterinário.
TROCOXIL não deve ser usado em animais prenhes, de criação, em lactação ou em período
de reprodução.
Relatar ao veterinário se seu cão está usando um agente para afinar o sangue.
Não exceder a dose prescrita por seu veterinário.
Em caso de auto-administração acidental, buscar orientação médica imediatamente levando
consigo a bula do produto.
Se você tem conhecimento de hipersensibilidade a AINEs, evite contato direto com o produto.
A ingestão de TROCOXIL pode ser perigosa para crianças, e os efeitos farmacológicos
prolongados levam a p.ex. distúrbios gastrointestinais. Para evitar ingestão acidental, administrar
o comprido ao cão imediatamente após a remoção da embalagem de blister.
Não comer, beber ou fumar ao manusear o produto. Lavar as mãos após o manuseio do produto.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO
VETERINÁRIO
Condições de armazenamento: Conservar o produto em sua embalagem original, em
temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C), em local seco e ao abrigo da luz solar.
PRODUTO IMPORTADO

