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OSTEOARTRITE
A osteoartrite é uma patologia articular degenerativa 
progressiva, caracterizada por dor e incapacidade associada
a destruição da cartilagem articular e remodelação óssea.

Frequentemente afeta cães de idade avançada e excesso de 
peso (obesidade), promovendo o exacerbar da doença.1

O FICOXIL contém como substância ativa o firocoxib, que 
pertence ao grupo de fármacos anti-inflamatórios não 
esteróides (AINEs), especificamente à classe dos coxibes.
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A molécula de Firocoxib possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e 
anti-piréticas, melhorando a pontuação na escala de alívio de dor e inflamação.

FICOXIL está indicado no alívio de:

· Dor e inflamação associada a osteoartrite.

· Dor pós-cirúrgica e inflamação em cães associadas a cirurgia ortopédica, 
 de tecidos moles e dentária.

O objetivo do tratamento 
consiste na redução da dor 
e inflamação, assim como 
promover a mobilidade 
e qualidade de vida do 
paciente.

Na articulação do 
ombro assiste-se 
frequentemente a 
lesões de desgaste 
articular.

Na articulação 
do cotovelo há 
reunião de 3 ossos. 
Nesta ocorre 
frequentemente 
processos de 
malformação 
articular.

A articulação da anca 
está sujeita a stress 
articular elevado 
quando o animal 
corre ou salta.

A articulação do 
joelho é sede 
frequente de lesões 
ligamentosas e 
articulares.



SURFAR A DOR

2 apresentações 
cobrindo todos os pesos
57mg e 227mg

DURAÇÃO DO TRATAMENTO
Osteoartrite: Como os estudos de campo foram limitados a 
90 dias, o tratamento de longo prazo deve ser considerado 
com precaução e sob o acompanhamento médico-
veterinário regular.

Alívio da dor pós-cirúrgica: até 3 dias, conforme necessário,
iniciando 2 horas antes da cirurgia.

O tratamento deve ser mantido sem interrupção até alguns 
dias após o desaparecimento completo dos sintomas 
clínicos.

DOSE
5mg/kg de peso corporal 
uma vez ao dia

Comprimidos palatáveis
Aromatizado com sabor 
a carne sem recurso a 
produtos de origem animal.

Comprimidos 
divisíveis
Os comprimidos podem 
ser divididos em 2 ou 4 
partes iguais.

Blister perfurado
Para facilitar a 
administração.

Peso corporal (kg)
Ficoxil 57 mg

Número de comprimidos diários

3-4 1/4

> 4-7 1/2

> 7- 10 3/4

> 10-12,5 1

> 12,5-15,5 1+1/4

> 15,5-18,5 1+1/2

> 18,5-21 1+3/4

> 21-24 2

Peso corporal (kg)
Ficoxil 227 mg

Número de comprimidos diários

10-17 1/4 

> 17-28 1/2

> 28-39 3/4

> 39-51 1

> 51-62 1+1/4

> 62-73 1+1/2

> 73-85 1+3/4

> 85-96 2

Menores efeitos adversos 
Gastrointestinais4,5

FICOXIL é um inibidor 
seletivo da COX-26

Produto Hipoalergénico 
e sem glúten
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Espécie-alvo
Caninos (cães).

Indicações
Para o alívio da dor e inflamação 
associadas à osteoartrite em cães.
Para o alívio da dor e inflamação pós-
operatória associada à cirurgia de tecidos 
moles, ortopédica e dentária, em cães. 

Posologia e via de administração
Administração oral. 
Osteoartrite: 
Administrar 5 mg firocoxib por Kg de peso 
corporal, uma vez por dia.
A duração do tratamento dependerá da 
resposta observada. Como os estudos 
de campo foram limitados a 90 dias, 
o tratamento a longo prazo deve ser 
cuidadosamente avaliado, e monitorizado 
regularmente sob supervisão do médico 
veterinário. 
Alívio da dor e inflamação pós-operatória: 
Administrar 5 mg firocoxib por Kg de peso 
corporal, uma vez por dia, até 3 dias,
se necessário. Iniciar o tratamento, 
aproximadamente, 2 horas antes da cirurgia. 
Após cirurgia ortopédica e dependendo da 
resposta observada, pode-se continuar o 
tratamento diário, após os três primeiros 
dias, segundo decisão do médico 
veterinário responsável. 
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Os comprimidos podem ser divididos em 
2 ou 4 partes iguais, assegurando uma 
dose correta. Os comprimidos podem ser 
administrados com ou sem alimento.

Contraindicações
Não administrar a cadelas gestantes ou 
lactantes. 
Não administrar a animais com menos de 
10 semanas de idade ou menos de 3 Kg de 
peso corporal. 
Não administrar a animais que sofram de 
hemorragias gastrointestinais, discrasia 
sanguínea ou perturbações hemorrágicas. 
Não administrar em simultâneo com 
corticosteroides ou outros medicamentos 
anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). 
Não administrar em caso de 
hipersensibilidade conhecida à substância 
ativa ou a algum dos excipientes. 

Prazo de validade
3 anos.

Prazo de validade de comprimidos 
divididos
7 dias.

Armazenamento
Não requer condições especiais de 
armazenamento.
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