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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Activyl 
indoxacarb 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В 

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва 

ветеринарномедицинският продукт. 

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се 

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето 

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за 

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR). 

Какво представлява Activyl? 

Activyl е лекарство, съдържащо активната субстанция индоксакарб (indoxacarb). Предлага се под 

формата на бистър, безцветен до жълт „спот-он“ разтвор в пипети, предварително напълнен с 

точното количество Activyl, необходимо за лечението на една котка или куче в зависимост от 

телесното им тегло (5 вида пипети за кучета с различно тегло и 2 вида за котки с различно тегло). 

За какво се използва Activyl? 

Activyl се използва за третиране и профилактика срещу опаразитяване с бълхи при кучета и котки 

и за лечение на алергичен дерматит (алергична реакция към ухапване от бълха). Activyl се 

прилага като самостоятелно лечение. 

Съдържанието на една пълна пипета Activyl (съобразно животното и неговото тегло) се прилага 

пряко върху кожата след разтваряне на козината на животните – отгоре на врата и в основата на 

главата при котки или между раменните лопатки и по продължение на гърба при кучета.  

Как действа Activyl? 

Активната субстанция в Activyl, индоксакарб, е ектопаразитицид. Това означава, че убива 

паразити, които живеят по кожата или в козината на животните, например бълхи. След 



прилагането му индоксакарб се изяжда от насекомите, а вътре в тях се активира в активно 

съединение. Това активно съединение взаимодейства с нервната система на паразитите и 

причинява парализа и смърт. 

Как е проучен Activyl? 

Представени са данни за фармацевтичното качество, поносимостта на продукта при котки и 

кучета, както за неговата безопасност за хората (които са в контакт с продукта) и за околната 

среда. 

Ефективността срещу конкретните паразити е изследвана в лабораторни проучвания и в пет 

полеви проучвания (четири за спот-он разтвора при котки или кучета поотделно и едно за котки 

и кучета заедно). В основното полево проучване кучета и котки от различни породи, възрастови 

групи, пол и различно тегло са третирани с Activyl или с фипронил – друго спот-он лекарство, 

разрешено в Европейския съюз за това показание. Ефективността е измерена чрез преброяване 

на бълхите, оценка на алергичния дерматит, наблюдение на локалните реакции на мястото на 

приложение след третиране. 

Какви ползи от Activyl са установени в проучванията? 

Резултатите от лабораторните проучвания и от полевите проучвания както при котки, така и при 

кучета показват, че Activyl е също толкова ефективен, колкото контролното лекарство. И при 

двата вида животни, които са обект на проучванията, е отбелязано намаляване на симптомите на 

алергичен дерматит. В проучването е постигната ефикасност от над 95% срещу опаразитяване с 

бълхи 14 дни след третирането при кучета и 42 дни след третирането при котки. Проучванията 

показват също, че Activyl помага за овладяване на алергичен дерматит. 

Какви са рисковете, свързани с Activyl?  

Кучетата и котките могат да започнат да отделят слюнка след третиране. Смята се, че това се 

дължи на облизване на мястото на приложение непосредствено след третиране. Възможна е също 

появата на временен сърбеж, възпаление или загуба на косми на мястото, където продуктът е 

приложен върху кожата. Тези симптоми преминават без допълнително лечение. 

Не трябва да се позволява попадането на Activyl в повърхностни води, тъй като продуктът може 

да бъде вреден за водните организми. 

За пълния списък на всички наблюдавани при Activyl странични реакции – вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или 
влиза в контакт с животното? 

Собствениците на домашни любимци трябва да избягват контакт на кожата със съдържанието на 

пипетите. Не трябва да се пуши, яде или пие, а ръцете трябва да се измиват старателно след 

употреба. При случайно попадане на продукта в очите, те трябва да се изплакват с вода, а при 

разливане върху кожата, мястото да се измие със сапун и вода. Продуктът трябва да се съхранява 

далеч от топлинни източници, искри, открит огън или други запалими източници. 

Докато третираното място е влажно, животните не бива да се галят, пощят или да им се 

позволява да се пощят едни други, а в рамките на 48 часа след третирането не трябва да им се 

позволява да плуват или да се къпят с шампоан. Необходимо е внимание, за да се гарантира, че 

съдържанието на пипетата не влиза в контакт с очите на третираното животно или други животни. 
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Какви са основанията за одобряване на Activyl?  

CVMP заключава, че ползите от Activyl превишават рисковете за лечение и профилактика срещу 

опаразитяване с бълхи при кучета и котки. Освен това CVMP заключава, че продуктът е 

ефективен като част от стратегия за лечение на алергичен дерматит, и препоръчва на Activyl да 

бъде издаден лиценз за употреба. Съотношението полза-риск може да се намери в модула за 

научното обсъждане, част от настоящия EPAR. 

Допълнителна информация за Activyl: 

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Activyl на 

Intervet International BV на 18/02/2011. Информация за начина на предписване на този продукт 

може да се намери на етикета/външната опаковка. 

Дата на последно актуализиране на текста 18/02/2011. 

 


