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Navikuláris szindróma kezelése… 
…mostanáig 

• Fájdalom csillapítás  (NSAID) 

• Mozgás és munka terhelés adaptációja 

• Gyógy-patkolás 

• Intra-burzális / intra-artikuláris medikáció (kortikoszteroidok) 

• Takarmány kiegészítők 

• Burzoszkópia 

•… 

• Neurektomia 



Az Osphos bemutatása…. 
 

Felnőtt lovakban a disztális szezámcsont  (navikuláris csont) 

csontreszopciós folyamataihoz köthető mellső láb klinikai 

sántaságának enyhítésére. 



Az Osphos működése  

 

• Az Osphos (klodronsav) a beteg csontban segít helyreállítani az 

egyensúlyt a csontfelszívódás és a csont újraépítése között. 
 

• Osphos 
– intramuszkulárisan beadva gyorsan felszívódik (Tmax. 0,6 óra) 

– erős affinitása révén kötődik  a csontban levő hidroxiapatit   

   kristályokhoz, illetve az  azokat alkotó kálcium foszfáthoz 

– gátolja az oszteoklaszt sejtek működését 

– csökkenti az aktív oszteoklaszt sejtek számát 

 

 Tulajdonságai révén megakadályozza túlzott csont felszívódást 



Kiszerelés: 

• 15 ml üvegben 
 

• Klodron sav 51 mg/ml 
 

• Felhasználásra kész oldat 
 

• Szobahőmérsékleten tárolható 
 

• 2 éves lejárati idő (csak egyszeri használatra) 
 

 

 

 



Könnyen beadható 
intramuszkuláris alkalmazás 

A kezeléseket 

betegek jól tolerálják 
a klinikai kisérletek tapasztalatai szerint 1,2 

A klinikai javulás 
a kezeléseket követően 6 hónapon keresztül 

látható1,2 

1. Frevel et al (2014), Multi-centre field trial to evaluate the effectiveness of clodronic acid (as disodium clodronate) for navicular syndrome 

BEVA Congress Scientific Proceedings 2014. 

2. Osphos Publicly Available Assessment Report for a Veterinary Medicinal Product, VMD, UK, Nov. 2015 

 



 

• Felhasználásra kész oldat, feloldásra , bekeverésre nincs szükség 
 

• Intramuszkuláris injekció, melyet 2-3 helyre elosztva kell beadni 
 

• A teljes adag néhány percen belül gyorsan és könnyen beadható. 
 

Könnyen beadható 
intramuszkuláris alkalmazás 



• Ajánlott adag : 1.53 mg /ttkg klodronsav 
 

• ami megfelel to 3 ml / 100 ttkg 
 

• Maximális adag  15 ml per állat 

Adag 



A navikularis szindromás lovak pozitívan reagálnak az Osphos kezelésre  

• Az Osphos kezelést kapott  lovak szignifikánsan nagyobb arányban javultak   

mint a placebo kezelést  kapott állatok 

 

• Az Osphos kezelést kapott  lovak 75%-a  pozitív módon reagált a kezelésre 

az  56. napon (legalább 1 fokozat javulás észlehető) 

 

• A lovak már a kezelést követő 28. napon az első kontrol vizsgálat során 

javulást mutattak 

 

• A kezelt lovak két harmadában  már egy kezelést követően is legalább hat 

hónapon keresztül javulás látható 
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BEVA Congress Scientific Proceedings 2014. 
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A klinikai javulás 
a kezeléseket követően 6 hónapon keresztül 

látható1,2 



• Az Osphos-al kezelt lovakban alkalmanként tapasztalt mellékhatások   

  enyhék és átmeneti jellegűek voltak. 
 

• Egyetlen egy esetben sem kellett az esetleges mellékhatások miatt a 

kezelt beteget kivenni a kísérletből.  
 

• A mellékhatások a következő gyakoriság szerint jelentkeztek a kezelések alatt:  

 

• GYAKORI (100 állatból több mint egynél, de kevesebb mint 10-nél jelentkeztek mellékhatások) 

 idegesség, szájnyalogatás, ásítozás és kólika. 

  

 

• NEM GYAKORI (1000 állatból több mint egynél, de kevesebb mint 10-nél jelentkeztek mellékhatások) 

 Fejbiccentés, átmeneti duzzanat az injekció helyén, talaj kapálása, bőrkiütés és kivörösödés. 
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A kezeléseket 

betegek jól tolerálják 
a klinikai kísérletek tapasztalatai szerint 1,2 



Osphos 
Előnyei  

szemmel láthatóak 


