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Kokkuvõte üldsusele 

Stronghold Plus 
selamektiin/sarolaner 

See on ravimi Stronghold Plus Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, 
kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja 
kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Stronghold Plusi kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Stronghold Plusi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad 
lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Mis on Stronghold Plus ja milleks seda kasutatakse? 

Stronghold Plus on ravim, mida kasutatakse selliste seganakkuste raviks, mille põhjustajaks on puugid 
ja muud kasside nahal või karvkattes leiduvad parasiidid, nagu kirbud, kuulmelestad ja täid, ja/või 
organismis elutsevad ussid. Ravimit kasutatakse: 

• puuginakkuse raviks; 
• kirbunakkuse raviks ja ennetamiseks; ravimit võib kasutada ka kirbuallergiast tingitud dermatiidi 

(allergiline reaktsioon kirbuhammustustele) ravi osana; 
• kuulmelestade raviks; 
• täinakkuse raviks; 
• täiskasvanud ümarusside ja soolenugiliste vastaseks raviks; 
• südameusstõve ennetamiseks. 

Stronghold Plus on näidustatud kasutamiseks puukide ja ühe või mitme teise eelnimetatud parasiidi 
vastu. Stronghold Plus sisaldab kahte toimeainet: selamektiini ja sarolaneri. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Stronghold Plusi kasutatakse? 

Stronghold Plusi turustatakse kolme erineva tugevusega täpilahusena ja see on retseptiravim. Looma 
kaela tagaosas abaluude ees surutakse karv lahku ja pipeti sisu tühjendatakse nahale. Väike 
vedelikukogus imendub läbi naha ja toimib looma kogu organismis. Kasutatavate pipettide tugevus ja 
arv sõltub ravitava kassi kaalust. 
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Stronghold Plus tapab kirbud ja teatud liiki puugid 24 tunni jooksul; kirbuvastane toime kestab 
5 nädalat ja puugivastane toime 4–5 nädalat, olenevalt liigist. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Stronghold Plus toimib? 

Selamektiin ja sarolaner on antiparasiitikumid. 

Selamektiin aktiveerib parasiidi närvi- ja lihaserakkude pinnal olevad teatud valgud, nn kloriidikanalid, 
mille kaudu sisenevad kloriidiioonid närvirakkudesse ja häirivad nende normaalset elektrilist talitlust. 
See halvab või hävitab parasiidid. Selamektiinil on kirpude, kuulmelestade, täide, südameusside, 
ümarusside ja nugiliste vastane toime. 

Sarolaner takistab eelkõige neurotransmitterite gamma-aminovõihappe (GABA) ja glutamaadiga 
seondunud kloriidiioonide normaalset liikumist närvirakkudesse ja neist välja. Neurotransmitterid on 
virgatsained, mis vahendavad signaalivahetust närvirakkude vahel. See häirib parasiitide 
närvisüsteemi talitlust, põhjustades nende paralüüsi ja surma. Sarolaneril on puugi- ja kirbuvastane 
toime. 

Selamektiini ja sarolaneriga kokkupuutumiseks peavad kirbud ja puugid imema kassi verd. 

Milles seisneb uuringute põhjal Stronghold Plusi kasulikkus? 

Stronghold Plusi efektiivsust uuriti väliuuringus looduslikult kirpudega nakatunud kassidel. Kassidele 
manustati kolme kuu jooksul (kord kuus) Stronghold Plusi või teist antiparasiitikumi, mis sisaldas 
toimeainetena imidaklopriidi ja moksidektiini. Stronghold Plus osutus sama efektiivseks kui teine 
ravim ja vähendas kirpude arvu enam kui 95% võrra. 

Teises väliuuringus uuriti looduslikult puukidega nakatunud kasse. Kassidele manustati kolme kuu 
jooksul (kord kuus) Stronghold Plusi või teist ravimit, mis sisaldas toimeainena fiproniili. Stronghold 
Plus osutus sama efektiivseks kui teine ravim ja vähendas puukide arvu enam kui 90% võrra. 

Kahes laboriuuringus, milles kassid nakatati laboris kuulmelestadega, vähendas Stronghold Plus 
ühekordsest manustamisest 30 päeva möödudes kuulmelestade arvu enam kui 90% võrra. 

Platseebokontrolliga laboriuuringus, milles kassid nakatati laboris täidega, hävitas selamektiin täid 
42 päevaks alates manustamisest. 

Kahes sooleparasiitidega kassidel tehtud laboriuuringus oli Stronghold Plusi efektiivsus enam kui 94%. 

Laboriuuringus, milles kassid nakatati laboris südameussidega, osutus Stronghold Plus efektiivseks 
südameusstõve ennetamisel. 

Mis riskid Stronghold Plusiga kaasnevad? 

Ravimi kasutamisel võib esineda kerget mööduvat sügelust manustamiskohal. 

Stronghold Plusi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 kassil 100st) on kerge kuni 
mõõdukas alopeetsia (karvakadu) manustamiskohal, erüteem (nahapunetus) ja suurenenud 
süljeeritus. 

Stronghold Plusi ei tohi kasutada kassidel, kel on muid haigusi või kes on vanuse tõttu nõrgad ja 
alakaalulised. 

Et ravimi toime avaldumiseks peavad puugid imema kassi verd, ei saa välistada haiguste ülekandumist 



 
 
Stronghold Plus  
EMA/799111/2016 Lk 3/3 
 
 

nakatunud puukidelt. 

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

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

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Stronghold Plusi ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Stronghold Plus on väga tuleohtlik ning seda tuleb kaitsta soojuse, sädemete, lahtise leegi ja muude 
süttimisallikate eest. 

Pärast kasutamist tuleb pesta käsi ning nahale sattunud ravim tuleb otsekohe pesta ära vee ja seebiga. 

Tundliku nahaga või selamektiini või sarolaneri suhtes allergilised (ülitundlikud) inimesed peavad 
Stronghold Plusi käsitsema ettevaatlikult. 

Stronghold Plusi allaneelamine on kahjulik. Ravimit tuleb kuni kasutamiseni hoida originaalpakendis, 
et vältida laste juurdepääsu ravimile. Kasutatud ravimipipetid tuleb kohe hävitada. Ravimi juhuslikul 
allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. 

Ravitavaid loomi ei tohi puudutada enne, kui manustamiskoht on kuiv. Lastel ei tohi lasta ravitud 
kassidega mängida 4 tunni jooksul pärast ravimi manustamist. Ravimit on soovitatav manustada 
õhtul. Ravipäeval ei tohi ravitud kassidel lubada magada samas voodis koos omanikuga, eriti koos 
lastega. 

Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb seda kohta otsekohe veega pesta. 

Miks Stronghold Plus heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Stronghold Plusi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 
riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Stronghold Plusi kohta 

Euroopa Komisjon andis Stronghold Plusi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 
9. veebruaril 2017. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Stronghold Plusi kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui 
loomaomanikud või -pidajad vajavad Stronghold Plusi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad 
lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2016. 
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