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Advocate (imidacloprid / moxidectin) 
Prezentare generală a Advocate și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Advocate și pentru ce se utilizează? 

Advocate este un medicament care se administrează la câini, pisici și dihori afectați sau expuși riscului 
de infecții parazitare mixte (cauzate de mai multe tipuri de paraziți): 

• în tratamentul și prevenția infestației cu purici la câini, pisici și dihori; 

• ca parte a strategiilor de tratament pentru dermatita alergică la purici (o reacție alergică la 
mușcăturile de purice) la câini și pisici; 

• în tratamentul infestației cu acarieni ai râiei auriculare la câini și pisici; 

• în tratamentul râiei notoedrice la pisici; 

• în tratamentul infestației cu păduchi malofagi la câini; 

• în tratamentul bolilor de piele la câini cauzate de anumite forme de râie parazitară (râia sarcoptică 
și demodicoza); 

• în prevenția dirofilariozei cardiace (infecția cu Dirofilaria immitis) la câini, pisici și dihori; 

• în prevenția și tratamentul dirofilariozei cutanate (infecția cu Dirofilaria repens) la câini; 

• în prevenția și tratamentul viermilor pulmonari la câini și pisici; 

• în prevenția spirocercozei (o infecție cu viermi care afectează esofagul) la câini; 

• în tratamentul infestațiilor cu viermi nazali la câini; 

• în tratamentul telaziozei oculare la câini și pisici; 

• în tratamentul infecțiilor cu anumiți viermi gastrointestinali rotunzi, cu cârlig și bici la câini și pisici. 

Medicamentul conține două substanțe active, imidacloprid și moxidectin. 
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Cum se utilizează Advocate? 

Advocate este disponibil sub formă de soluție spot-on (cu aplicare locală) în pipete preumplute (din 
plastic), în diferite concentrații și în ambalaje de mărimi diferite, în funcție de utilizarea la câini, pisici 
sau dihori și în funcție de talia animalului tratat. Medicamentul se poate obține numai pe bază de 
prescripție medicală. Conținutul unei pipete întregi se aplică pe pielea animalului, după ce se face o 
cărare în blana acestuia. 

Doza și frecvența de administrare depind de scopul pentru care se utilizează Advocate și dacă se 
utilizează la câini, pisici sau dihori. Prospectul conține informații detaliate despre doze și durata 
tratamentului. 

Cum acționează Advocate? 

Imidaclopridul interacționează cu anumiți receptori specifici (receptori nicotinergici de acetilcolină) din 
sistemul nervos al păduchilor și puricilor, provocând paralizia și moartea lor. 

Moxidectinul cauzează paralizia și moartea paraziților, interferând cu modul de transmitere a 
semnalelor între celulele nervoase (neurotransmisie) din sistemul nervos al paraziților. 

Ce beneficii a prezentat Advocate pe parcursul studiilor? 

Eficacitatea Advocate împotriva paraziților menționați a fost analizată în studii de laborator pe câini, 
pisici și dihori. Ulterior, eficacitatea a fost confirmată în mai multe studii de teren efectuate în diferite 
locuri din Europa pe câini și pisici. S-au efectuat studii de teren privind dirofilarioza cardiacă la câini 
atât în SUA, cât și în Europa. Au fost tratați câini și pisici de diferite rase, grupe de vârstă și talii. 
Eficacitatea produsului a fost evaluată în funcție de numărul de paraziți vii sau de ouă din fecalele 
animalului la diferite intervale de timp după tratament. 

Rezultatele studiilor de laborator și pe teren la câini, pisici și dihori au arătat că Advocate este eficace 
dacă este utilizat în conformitate cu indicațiile detaliate din prospect (vezi secțiunea anterioară „Ce 
este Advocate și pentru ce se utilizează?” sau, pentru informații suplimentare, vezi prospectul). 

Care sunt riscurile asociate cu Advocate? 

Atât la câini, cât și la pisici, cele mai frecvente reacții adverse sunt reacțiile locale la locul de aplicare, 
cum ar fi mâncărime trecătoare și, în cazuri rare, blană unsuroasă și înroșirea pielii. În cazuri rare s-au 
observat și vărsături. Aceste semne dispar fără tratament suplimentar. Dacă câinele sau pisica se linge 
la locul de aplicare, este posibil să saliveze o perioadă scurtă de timp și să prezinte semne precum 
lipsa coordonării musculare, tremurături, respirație anormală și/sau vărsături. 

Deși la dihori nu au fost confirmate reacții adverse, în cazuri rare pot apărea reacții adverse similare. 

Câinii și pisicile cu greutatea sub 1 kg și dihorii cu greutatea sub 0,8 kg trebuie tratați doar după o 
evaluare specială efectuată de medicul veterinar. 

Advocate nu se administrează la pisoi cu vârsta mai mică de 9 săptămâni sau la căței cu vârsta mai 
mică de 7 săptămâni. 

Advocate nu se administrează la câini care se încadrează în clasa 4 de dirofilarioză cardiacă. 

Advocate este disponibil în concentrații diferite și în pipete de mărimi diferite, în funcție de utilizarea la 
câini, la pisici sau la dihori. Este foarte important ca produsul pentru pisici să fie utilizat numai la pisici, 
iar cel pentru câini să fie utilizat doar la câini. La dihori trebuie folosit numai produsul numit „Advocate 
soluție topică pentru pisici mici și dihori”. Advocate nu se administrează la alte specii de animale. 
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Pentru lista completă de restricții, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Trebuie evitat contactul conținutului pipetei cu pielea, iar animalele nu trebuie mângâiate sau periate 
înainte de uscarea locului de aplicare. Persoana care utilizează Advocate nu are voie să fumeze, să 
mănânce sau să bea în timpul administrării produsului, iar mâinile trebuie spălate bine după aplicarea 
produsului. În caz de expunere accidentală, ochii trebuie clătiți cu apă, iar pielea trebuie spălată cu apă 
și săpun. 

Persoanele cu sensibilitate cunoscută la alcool benzilic, imidacloprid sau moxidectin trebuie să 
administreze produsul cu atenție. 

Solventul din Advocate poate păta sau deteriora anumite materiale, de exemplu piele, țesături, 
materiale plastice și suprafețe finite, deci trebuie evitat contactul dintre acest produs și astfel de 
suprafețe. 

De ce este Advocate autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Advocate sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Advocate 

Advocate a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 2 aprilie 2003. 

Mai multe informații despre Advocate se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/advocate. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în iunie 2019. 
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