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A Elanco está sempre em busca
de levar qualidade de vida para gatos
e o envolvimento de veterinários
é essencial para alcançar esse resultado.

Nos ajude a levar bem estar para
os bichanos, compartilhe os benefícios 
dos medicamentos terapêuticos
da Elanco com seus clientes e pacientes
e nos acompanhe em nossa rede social.

@elancopetsbr

Por que a Onsior™ Gatos 
(robenacoxibe) é diferente? 
Onsior™ Gatos atua exatamente
onde é necessário de forma segura.

Onsior™ Gatos possui ação rápida para o tratamento da dor e infl amação em gatos.

Com base nas bulas dos produtos é o único com seletividade pelo tecido infl amado.
O exsudato infl amatório atrai a molécula de Onsior™ Gatos, que atua por 24 horas 
exatamente onde é necessário.1

Onsior™ Gatos passa rapidamente pela circulação sistêmica, poupando órgãos
de elevada perfusão a seu ativo, conferindo maior segurança.

Comprimido palatável com sabor que agrada o paladar dos felinos. Ganhador do prêmio
Easy To Give Awards, pela facilidade de sua administração e aceitação em gatos.

Com duração persistente e maior concentração na área infl amada em vez de no sangue, 
possibilitando a administração em dose única diária com efi cácia e segurança.
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A dor está presente no dia a dia da clínica veterinária, 
em traumas, fraturas, procedimentos cirúrgicos, doenças 
articulares, entre outros. Independentemente de sua origem,
a dor não tratada reduz de forma signifi cativa a qualidade
de vida dos gatos.

Dor é comum
e causa sofrimento.

E, para mais informações,
aponte a sua camera do celular
para o QR Code ou acesse:
www.elanco.com.br/produtos/pets/onsiorgatos



Mas, infelizmente, para muitos deles, 
a brincadeira acaba mais cedo por conta 
de dores causadas por diferentes razões.

Para devolver o bem-estar a cada 
companheiro que sofre nesses momentos, 
a Elanco desenvolveu o Onsior™ Gatos. 
Um medicamento que controla a dor 
e a inflamação dos gatos com eficiência, 
segurança e fácil administração.

A Elanco acredita 
que todo gato merece 
ser feliz brincando.

1. Pelligand L el al. Pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling robenacoxib in a feline tissue cage model of 
inflammation. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 2011;19(10)

INJETÁVEL
Especificações
• Frasco de vidro âmbar de 20mL
• 0,1ml/kg (2mg/kg)
• Via Subcutânea
• Uma vez ao dia (SID)
• Conservação: manter sob refrigeração 
  de 2°C a 8°C

Indicações:
Procedimentos de tecidos moles e ortopédicos na 
dose de 2mg/Kg/SC/SID, por até 3 dias. A primeira 
dose deve ser feita 30 minutos antes do procedimento.

Peso mínimo: 2,5kg
Idade mínima: 4 meses

COMPRIMIDOS
Especificações
• 6mg: 1 blister contendo 6 comprimidos
• Via Oral
• 30 minutos antes ou após a refeição
• Uma vez ao dia (SID)
• Conservação: 15°C a 30°C

Indicações:
Osteoartrite: tratamento contínuo na dose de 1mg/
Kg/VO/ SID com duração avaliada individualmente
Procedimentos de tecidos moles e ortopédicos: 
continuidade do tratamento na dose de 1mg/Kg/
VO/SID por até 3 dias.

Peso mínimo: 2,5kg
Idade mínima: 4 meses

Segurança para seu paciente 
dentro e fora da clínica.

Apresentações disponíveis de Onsior™ Gatos

Modo de ação 
exclusivo e 500x 
mais seletivo COX2.
     Onsior™ Gatos é o primeiro COXIB para felinos, na forma 
     injetável e comprimido, sem limite de tempo de uso.

     Onsior™ Gatos (robenacoxibe) é um inibidor seletivo e potente 
    da COX-2 (COXIB), poupa a COX-1, o que auxilia na manutenção 
    das funções protetoras medidas pelo COX-1.

As duas apresentações possuem mesmo princípio ativo, permitindo a transição 
e continuação do tratamento do animal da clínica para casa, com segurança e 
praticidade, ao fornecer uma opção que pode ser administrada pelo tutor, sem 
necessidade de intervalo de dias entre o uso do injetável para o comprimido.


