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Activyl Tick Plus (indoksakarb/permetriin) 
Ülevaade ravimist Activyl Tick Plus ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Activyl Tick Plus ja milleks seda kasutatakse? 

Activyl Tick Plus on veterinaarravim, millega ravitakse koertel kirbu- ja puugiinfestatsioone. Activyl 
Tick Plusi tohib kasutada ka repellendina (putukaid peletav vahend) moskiitode (Phlebotomus 
perniciosus) vastu. Ravimi toime püsib 3 nädalat. 

Activyl Tick Plus sisaldab toimeainetena indoksakarbi ja permetriini. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Activyl Tick Plusi kasutatakse? 

Täpilahusena turustatavat ravimit kasutatakse üks kord, kandes selle koera nahale. Lahust 
turustatakse pipettides, mis on täidetud eri kehamassiga koertele sobivate indoksakarbi ja permetriini 
kogustega. Väga väikestel ja väikestel koertel kantakse vastavas koguses pipetisisu nahale abaluude 
vahel, tõmmates karvad eemale. Suurtel koertel tohib pipetisisu kanda nahale kahes (keskmise 
suurusega koerad), kolmes (suured koerad) või neljas (väga suured koerad) eri kohas seljal 
abaluudest sabaluu alguseni. Activyl Tick Plus on käsimüügiravim. 

Kui vajate Activyl Tick Plusiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või 
pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Activyl Tick Plus toimib? 

Activyl Tick Plusi toimeained indoksakarb ja permetriin on ektoparasiitikumid ehk välisparasiitide 
vastased ained, mis hävitavad parasiite, nagu kirpe ja puuke, kes elavad looma nahal või karvastikus. 
Pärast nahale kandmist imenduvad indoksakarb ja permetriin kirpudesse ja puukidesse (indoksakarb 
muundub parasiitide seedekulglas aktiivseks vormiks). Aktiveerunud indoksakarb ja permetriin 
mõjutavad parasiitide närvisüsteemi, põhjustades nende paralüüsi ja hävimise. Permetriin toimib ka 
repellendina, takistades moskiitodel tungida looma nahani ja verd imeda. 
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Milles seisneb uuringute põhjal Activyl Tick Plusi kasulikkus? 

Activyl Tick Plusi efektiivsust kirpude ja puukide vastu uuriti laboriuuringutes ja kolmes väliuuringus. 
Ühes väliuuringus (230 koera) võrreldi Activyl Tick Plusi fiproniiliga (teine ektoparasiitikum). Ravimeid 
manustati 12 nädalat iga nelja nädala tagant. Efektiivsuse põhinäitaja oli koertel leitud kirpude ja 
puukide arv, mis loeti kokku iga kahe nädala tagant. Mõlemad ravimid vähendasid uuringu lõpuks 
kirpude ja puukide arvu koertel peaaegu nullini. 

Activyl Tick Plusi efektiivsust moskiitode vastu tõendati kahes laboriuuringus. Efektiivsuse põhinäitaja 
oli repellendi toime moskiitodele, mida mõõdeti toitunud emaste moskiitode arvu põhjal. Ühes 
uuringus oli Activyl Tick Plusi toime repellendina 1 päev pärast ravi üle 95%, mis vähenes 3 nädala 
pärast 92%-le. Teises uuringus oli Activyl Tick Plusi toime repellendina 2 päeva pärast ravi 98%, mis 
vähenes 3 nädala pärast 86%-le. 

Mis riskid Activyl Tick Plusiga kaasnevad? 

Activyl Tick Plusi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 koeral 10st) on mööduv 
sügelus, erüteem (nahapunetus) ja karvade väljalangemine ravimi manustamiskohas. Need nähud 
kaovad tavaliselt ravita. Activyl Tick Plusi kasutamisel võib manustamiskohas esineda mööduvat karva 
rasusust, pulstunud karvu või kuiva valget ravimijääki nahal. See on normaalne ja möödub tavaliselt 
mõne päeva jooksul. 

Activyl Tick Plusi ei tohi kasutada kassidel, sest ravim võib põhjustada kõrvalnähte ja isegi surma. 
Seda ei tohi kasutada ka koertel, kes on teadaolevalt ülitundlikud (allergilised) indoksakarbi, 
permetriini või ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes. 

Kirbud, puugid ja moskiitod võivad endiselt levitada haigusi, mida nad kannavad. 

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimit käsitsev isik ei tohi käsitsemise ajal süüa, juua ega suitsetada. Activyl Tick Plusi 
pealekandmisel koerale peab isik kandma kaitsekindaid. Pärast ravimi pealekandmist tuleb 
viivitamatult pesta käsi ning nahale sattunud ravim tuleb otsekohe pesta ära vee ja seebiga. 
Indoksakarbi või permetriini suhtes teadaolevalt ülitundlikud isikud peavad vältima kokkupuudet 
ravimiga. Activyl Tick Plusi juhuslikul silma sattumisel tuleb silmi loputada veega. Ravimit tuleb peale 
kanda hästi ventileeritud alal ja ravitud koera ei tohi puudutada, kuni pealekandmiskoht on kuiv. 
Ravim on eriti tuleohtlik, seetõttu tuleb seda kaitsta võimalike süttimisallikate eest. Laste kätte 
sattumise vältimiseks tuleb ravimit hoida kuni kasutamiseni pakendikotikeses ja kasutatud pipett tuleb 
kohe ära visata. Manustamispäeval ei tohi lapsed puutuda ravitud koeri ning koerad ei tohi magada 
koos inimestega, eriti lastega. 

Kõrvalnähtude esinemisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata arstile pakendi infolehte. 

Activyl Tick Plusi Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Activyl Tick Plusi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid 
ja et ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 
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Muu teave Activyl Tick Plusi kohta 

Activyl Tick Plusi müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 9. jaanuaril 2012. 

Lisateave Activyl Tick Plusi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2018. 
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