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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Credelio (lotilaner) 
A Credelio-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Credelio és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Credelio egy állatgyógyászati készítmény, amelyet a bolha- és kullancsfertőzések kezelésére 
alkalmaznak kutyáknál és macskáknál. A Credelio alkalmazható a bolhacsípés okozta allergiás 
bőrgyulladás (bolhacsípésre adott allergiás reakció) kezelésének részeként. A készítmény hatóanyaga 
a lotilaner. 

További információ a használati utasításban található. 

Hogyan kell alkalmazni a Credelio-t? 

Credelio hét különböző hatáserősségű rágótabletta formájában kapható (a két legalacsonyabb 
erősségű macskák, a többi kutyák számára), melyet etetés közben, vagy 30 perccel etetés után kell 
beadni. Az adag az állat testtömegétől függ. Kutyákban a Credelio a beadást követően a bolhákat a 
rögzülést követő 4 órán belül, a kullancsokat pedig  48 órán belül elpusztítja. Macskáknál a Credelio a 
beadást követően a bolhákat a rögzülést követő 12 órán belül, a kullancsokat pedig 24 órán belül 
pusztítja el. A Credelio hatása egy hónapig tart, és a kezelést havonta ismételhető. A készítmény csak 
receptre kapható. 

Amennyiben a Credelio alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Credelio? 

A Credelio-ban található hatóanyag, a lotilaner „ektoparaziticidként” hat. Ez azt jelenti, hogy 
elpusztítja azokat az élősködőket, amelyek az állat bőrén vagy szőrzetében élnek, például a bolhákat 
és a kullancsokat. A hatóanyaggal való érintkezés érdekében a bolháknak és kullancsoknak rögzülniük 
kell a bőrben, és el kell kezdeniük az állat vérének szívását. A lotilaner a vérszívó paraziták 
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idegrendszerére hatva pusztítja el azokat. Meggátolja a töltéssel rendelkező részecskéknek az 
idegsejtekbe és azokból kifelé történő normális mozgását, különösen azon részecskékét, amelyek 
gamma-aminobutirinsavhoz (GABA) és glutamáthoz társulnak. Ez két olyan vegyület, amely az 
idegsejtek között az üzenetek továbbítását végzi (neurotranszmitterek). Ez az idegrendszer 
kontrollálatlan aktivitását, majd a paraziták bénulását és pusztulását eredményezi. A lotilaner 
elpusztítja a bolhákat, még mielőtt azok petéket rakhatnának, és így hozzájárul az állat környezetében 
kialakuló fertőzöttség csökkentéséhez. 

Milyen előnyei voltak a Credelio alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Az összes alábbi vizsgálatban az állatok természetes úton fertőzöttek voltak. 

Kutya 

Egy 12 hetes, bolhákkal fertőzött kutyákkal végzett terepvizsgálatban 128 kutyát négyhetente 
Credelio-val, 64 kutyát pedig a bolhafertőzés kezelésére szolgáló másik gyógyszerrel, fipronilt 
tartalmazó rácsepegtető gyógyszerrel kezeltek. A vizsgálat igazolta, hogy a Credelio ugyanolyan 
hatásos a bolhák számának csökkentésében 12 hét alatt, mint a másik gyógyszer, és a Credelio-val 
kezelt kutyáknál a bolhák száma 99%-kal csökkent. 

Egy kullanccsal fertőzött kutyákkal végzett kis terepvizsgálatban 47 kutyát egyszeri alkalommal 
Credelio-val, 35 kutyát pedig egy fipronilt és (s)-metoprént tartalmazó, rácsepegtető gyógyszerrel 
kezeltek. A vizsgálat igazolta, hogy a Credelio ugyanolyan hatásos a kullancsok számának 
csökkentésében négy hét alatt, mint a másik gyógyszer, és a kullancsok száma a Credelio-val kezelt 
kutyáknál 100%-kal csökkent. 

Egy másik, kullanccsal fertőzött kutyákkal végzett nagyobb terepvizsgálatban 127 kutyát 3 hónapig 
havi egyszer Credelio-val, 68 kutyát pedig fipronilt és (s)-metoprént tartalmazó, rácsepegtető 
gyógyszerrel kezeltek. A Credelio ugyanolyan hatásos volt a kullancsok számának csökkentésében, 
mint a másik gyógyszer, és a vizsgálat alatt 99%-kal csökkentette a kullancsok számát. 

Macska 

Egy bolhával fertőzött macskákkal végzett vizsgálatban egy hónapig 121 macskát Credelio-val, 61 
macskát pedig egy fipronilt és (s)-metoprént tartalmazó, rácsepegtető gyógyszerrel kezeltek. A 
Credelio a bolhák számát 97%-kal csökkentette egy hónap alatt és ugyanolyan hatásosnak bizonyult, 
mint a másik gyógyszer. 

Egy másik, három hónapig tartó, kullanccsal fertőzött macskákkal végzett vizsgálatban 112 macskát 
havonta Credelio-val, 57 macskát pedig egy fipronilt tartalmazó, rácsepegtető gyógyszerrel kezeltek. 
A Credelio ugyanolyan hatásos volt a kullancsok számának csökkentésében, mint a másik gyógyszer, 
és a vizsgálat alatt 99%-kal csökkentette a kullancsok számát. 

Milyen kockázatokkal jár a Credelio alkalmazása? 

Mivel ahhoz, hogy a gyógyszer elpusztítsa a kullancsokat, azoknak előbb el kell kezdeniük táplálkozni 
az állatokból, nem kizárt az esetleg hordozott betegségek átvitelének veszélye. 
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Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A készítmény véletlen lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. 

A készítmény alkalmazása után kezet kell mosni. 

Miért engedélyezték a Credelio forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európia Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Credelio alkalmazásának előnyei meghaladják 
a kockázatokat, ezért ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Credelio-val kapcsolatos egyéb információ 

2017. április 25-én a Credelio megkapta az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba 
hozatali engedélyt kapott. 

A Credelio-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 04-2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/004247/vet_med_000346.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/004247/vet_med_000346.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c
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