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Kissan 
akuutin ja kroonisen 

kivun hoito

• Hyvä siedettävyys ilman merkkejä toksisuudesta (8–20 x 
normaaliannoksilla).* Ei vaikutusta vuotoaikaan.

• Kissan luonteenomainen käyttäytyminen ja onnellisuus lisääntyivät 
sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen parani merkitsevästi.

• Kudosselektiivinen: robenakoksibi säilyy kauemmin ja korkeampina 
pitoisuuksina tulehdusalueella.

• Yksi tabletti päivässä alle 6 kg:n painoisille kissoille.
 * Tutkimukset tehtiin nuorilla, terveillä eläimillä.

Hyvänmakuinen ja helppo annostella
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Inspiroi liikkumaan

6 mm

Onsior, 6 mg tabletti kissalle, 5 mg, 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletti koiralle ja 20 mg/ml injektioneste, liuos kissalle ja koiralle. Vaikuttava aine: robenakoksibi. Kohde-eläinlaji: Kissa ja koira. Käyttöaiheet: Tabletit: Kissan akuutteihin tai kroonisiin tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito ja ortopediseen kirurgiaan liittyvän keskivaikean kivun ja tulehduksen lievittäminen. Koiran krooniseen osteoartriittiin liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. Injektio: Kissan ja koiran ortopediseen kirurgiaan tai pehmytkudoski-
rurgiaan liittyvän kivun ja tulehduksen hoito. Vasta-aiheet: Maha-suolikanavan haavaumat, samanaikainen kortikosteroidien tai muiden NSAIDien käyttö, yliherkkyys jollekin valmisteen aineelle, tiineys ja imetys. Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain: Koirat: Kliinisissä 
tutkimuksissa tablettien hoitovaste oli riittämätön 10 15 %:lla koirista. Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet: Turvallisuutta alle 2,5 kg:n painoisille eläimille, alle 2 kk:n ikäisille koirille (injektio), alle 3 kk:n ikäisille koirille (tabletit) tai alle 4 kk:n ikäisille kissoille ei ole tutkittu. 
Jos eläimellä on sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai elimistön kuivumistila, eläin on hypovoleeminen tai sen verenpaine on alhainen eikä valmisteen käyttöä voida välttää, eläimen tilaa on seurattava tarkoin (ja injektiota käytettäessä eläimelle on annettava 
nesteytystä). Valmistetta on käytettävä erityisen varovaisesti jos eläimellä on riski saada maha-suolikanavan haavaumia tai jos se ei ole aiemmin sietänyt hoitoa muilla tulehduskipulääkkeillä. Pitkäaikaishoidossa on seurattava koirien maksaentsyymiarvoja ja kissojen 
vastetta säännöllisin väliajoin. Varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: Kädet ja altistunut iho on pestävä käytön jälkeen. Jos valmistetta niellään tai injisoidaan, on otettava heti yhteyttä lääkäriin. Pitkittynyt ihon kautta tapahtuva 
altistuminen valmisteelle tai injisointi raskaana olevilla naisilla lisää riskiä sikiön ennenaikaiselle valtimotiehyen sulkeutumiselle, erityisesti raskauden loppuvaiheessa. Haittavaikutukset: Kissat: Hyvin yleiset ja yleiset: Ruoansulatuselimistöön kohdistuvat haittavaikutukset, 
ruokahaluttomuus, letargia, ulostamiseen liittyvät häiriöt, kipu injektiokohdassa. Koirat: Yleiset: Ruoansulatuselimistöön kohdistuvat haittavaikutukset, ruokahalun heikkeneminen, maksaentsyymien aktiivisuuden lisääntyminen pitkäkestoisessa hoidossa (tabletit), 
vähäinen kipu injektiokohdassa. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Yhteisvaikutukset: Muiden NSAIDien käytössä on oltava vähintään 24 tunnin tauko ennen Onsior-hoidon aloittamista. Samanaikaista hoitoa munuaisvirtaukseen vaikuttavilla lääkkeillä, esim. 
diureeteilla ja ACE:n estäjillä on seurattava kliinisesti. Mahdollisesti munuaistoksisten aineiden samanaikaista antamista on vältettävä. Muiden proteiineihin voimakkaasti sitoutuvien vaikuttavien aineiden samanaikainen käyttö voi johtaa toksisiin vaikutuksiin. 
Parenteraalisen nestehoidon antamista leikkauksen aikana on harkittava. Annostus ja antotapa: Tabletit: Suositeltu annos on 1 mg painokiloa kohden (mg/kg), mutta annostus voi vaihdella kissoilla välillä 1-2,4 mg/kg ja koirilla välillä 1 
2 mg/kg. Tabletit annetaan suun kautta kokonaisina samaan aikaan kerran vuorokaudessa. Koirille ilman ruokaa tai vähintään 30 minuuttia ennen ruokkimista tai sen jälkeen. Tarkemmat annosteluohjeet: kts. valmisteyhteenveto. Injektio: 
1 ml/10 kg (2 mg/kg) noin 30 minuuttia ennen leikkauksen aloittamista, esimerkiksi yleisanestesian induktion yhteydessä, nahan alle. Hoidon kesto: kts. valmisteyhteenveto. Kissoilla injektioneste ja  tabletit ovat vaihdettavissa kun 
noudatetaan käyttöaiheita ja –ohjeita sekä huomioidaan, että hoidossa ei saa ylittää yhtä annosta vuorokaudessa. Varoaika: Ei oleellinen. Reseptilääke.
Lisätietoja: Elanco Denmark Aps, Lyskaer 3E, 2. tv., DK-2730 Herlev. 
Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 26.4.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
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UR INNEHÅLLET 
Tidskriften vetenskapliga artiklar är Hundarnas kosttillskott via munnen 
vid behandling av artros – litteraturöversikt och Ringorm hos nötkreatur 
‒ litteraturöversikt och forskning om smittkällor för ringworm i Finland. I 
det här numret presenteras Veterinärdagarnas program och rapporteras 
om tarmfloran som en del av försvarssystemet,  kvalitetssystem för pri-
märproduktionen som ger mervärde i produktionskedjor för mjölk, kött 
och ägg samt om tandvård för hästar. Juristen svarar på medlemmarnas 
frågor och kolumnerna Uran alussa och Kaima & kollega fortsätter.
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