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Kokkuvõte üldsusele 

Activyl 
indoksakarb 

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles 

selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, 

koostati ravimi kasutustingimuste soovitused. 

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma 

haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet 

veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti 

Euroopa avaliku hindamisaruande osa). 

Mis on Activyl? 

Activyl on ravim, mis sisaldab toimeainena indoksakarbi. Seda turustatakse läbipaistva värvitu kuni 

kollase täpilahusega eeltäidetud pipettides, st väikeses plastmahutis, milles on ühe kassi või koera 

ravimiseks vajalik Activyli kogus, olenevalt looma kehakaalust (5 pipetisuurust koertele ja 2 suurust 

kassidele). 

Milleks Activyli kasutatakse? 

Activyli kasutatakse koertel ja kassidel kirpude hävitamiseks ja tõrjeks ning kirbuallergiast põhjustatud 

dermatiidi (allergiline reaktsioon kirbuhammustustele) raviks. Activyli kasutatakse ühekordseks raviks. 

Activyli ühe täispipeti sisu (loomale ja kehakaalule sobiv) tilgutatakse otse kukla all kassi kaelanahale, 

tõmmates karvad laiali, või koeral abaluude vahele ja piki selga. 

Kuidas Activyl toimib? 

Activyli toimeaine indoksakarb on ektoparasitiitsiid ehk välisparasiitide vastane aine. Välisparasiidid on 

parasiidid, kes elavad looma nahal või karvastikus, näiteks kirbud. Manustatud indoksakarb satub 

putukate seedekulglasse, kus muutub aktiivseks toimeaineks. See mõjutab parasiitide närvisüsteemi, 

põhjustades nende paralüüsi ja surma. 



Kuidas Activyli uuriti? 

Esitati ravimi farmatseutilise kvaliteedi, koerte ja kasside ravimitaluvuse, ravimiga kokku puutuvate 

inimeste ohutuse ja keskkonnaohutuse andmed. 

Ravimi efektiivsust näidustatud parasiitide vastu uuriti laboriuuringutes ja viies väliuuringus (neli 

kasside või koerte täpilahuse uuringut ja üks nii kassidel kui ka koertel). Põhilises väliuuringus raviti eri 

tõust, vanuserühmast, soost ja kehakaaluga loomi kas Activyli või teise täpiravimi fiproniiliga, millel on 

Euroopa Liidus selle näidustuse raviks müügiluba. Efektiivsuse põhinäitaja oli elusate kirpude arv, 

kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi hinnang ja manustamiskohal pärast ravi täheldatud paiksed 
reaktsioonid. 

Milles seisneb uuringute põhjal Activyli kasulikkus? 

Nii kasside kui ka koertega korraldatud labori- ja väliuuringute tulemused näitasid, et Activyl on sama 

efektiivne kui võrdlusravim. Mõlemal sihtliigil leevenesid kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi nähud. 

Üle 95% efektiivsus kirpude vastu saavutati uuringus koertel 14 päeva vältel pärast ravi ja kassidel 42 

päeva vältel pärast ravi. Uuringutes selgus ka, et Activyl leevendab kribuallergiast põhjustatud 

dermatiiti. 

Mis riskid Activyliga kaasnevad?  

Koertel ja kassidel võib pärast ravi esineda süljevoolust, mille arvatav põhjus on see, et loom lakub 

vahetult pärast ravimi manustamist manustamiskohta. Võib esineda ka manustamiskoha ajutist 

sügelust, põletikku või karvade väljalangemist. Need nähud kaovad ilma muu ravita. 

Activyl ei tohi sattuda pinnavette, sest see võib olla veeorganismidele kahjulik. 

Activyli kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

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

Loomaomanikud peavad vältima pipeti sisu sattumist nahale. Ravimi manustamisel ei tohi suitsetada, 

süüa ega juua ning pärast ravimi manustamist tuleb pesta hoolikalt käsi. Silma sattumisel tuleb silmi 

loputada veega ning nahale sattumisel pesta nahka vee ja seebiga. Ravimit tuleb kaitsta soojuse, 
sädemete, lahtise leegi ja muude süttimisallikate eest. 

Kui ravim on loomale manustatud, ei tohi looma silitada, kammida ega lasta teisel loomal puutuda, 

enne kui manustamiskoht on kuiv, samuti ei tohi lasta loomal ujuda ega pesta looma šampooniga 48 

tunni jooksul pärast ravimi manustamist. Ravimi manustamisel tuleb olla ettevaatlik, et ravimit ei 

satuks ravitava looma ega teiste loomade silma. 

Miks Activyl heaks kiideti?  

Veterinaarravimite komitee jõudis järeldusele, et Activyli kasulikkus koertel ja kassidel kirpude ja 

hävitamiseks ja tõrjeks on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Veterinaarravimite komitee järeldas 

ka, et ravim on efektiivne kirbuallergiast tingitud dermatiidi ravi osana, ja soovitas anda Activyli 

müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku 

arutelu kokkuvõttes. 
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Muu teave Activyli kohta 

Euroopa Komisjon andis Activyli müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele 
Intervet International BV 18.02.2011. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on 

etiketil/välispakendil. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 18.02.2011. 

 


