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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Certifect 
fipronilum/S-methoprenum/amitrazum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li 
získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho veterinárního 
lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho výbor CVMP svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny 
ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Certifect? 

Certifect je léčivý přípravek, který obsahuje tři léčivé látky, fipronil, S-methopren a amitraz. Je 
dostupný ve formě roztoku pro nakapání na kůži „spot-on“ v pipetách, které jsou již naplněny 
odpovídajícím množstvím přípravku potřebným k ošetření jednoho psa v závislosti na jeho hmotnosti. 

K čemu se přípravek Certifect používá? 

Přípravek Certifect se používá u psů k léčbě a prevenci napadení klíšťaty a blechami a k léčbě při 
napadení všenkami. Tento léčivý přípravek je možno použít v rámci léčby alergické dermatitidy po 
bleším kousnutí (alergická reakce na bleší kousnutí). 

Obsah jedné plné pipety přípravku Certifect (odpovídající hmotnosti psa) se aplikuje přímo na kůži psa, 
po rozhrnutí srsti zvířete, na dvě různá místa (v polovině zadní strany krku a na bázi krku). Během 
sezóny klíšťat a/nebo blech je třeba léčbu opakovat každý měsíc.  

Jak přípravek Certifect působí? 

Léčivé látky v přípravku Certifect působí jako „ektoparazitika“. To znamená, že hubí parazity, kteří žijí 
na kůži nebo v srsti zvířat, jako jsou klíšťata, blechy a všenky. Jak fipronil, tak amitraz usmrcují 
dospělé parazity, zatímco S-methopren usmrcuje parazity ve stádiu vajíčka nebo larvy. Fipronil působí 
na kanály v buňkách nervového systému klíšťat a blech tím, že blokuje přenos iontů z buněk a do 
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nbuněk, což vede k nekontrolované aktivitě centrálního nervového systému a smrti těchto parazitů. 
Amitraz stimuluje nervový systém klíšťat, což vede k jejich hyperaktivitě a smrti. S-methopren se 
vstřebá do bleších vajíček nebo larev a zastavuje jejich vývoj. 

Jak byl přípravek Certifect zkoumán? 

Účinnost přípravku Certifect proti klíšťatům a blechám byla zkoumána jak v laboratorních, tak v 
terénních studiích. V hlavní terénní studii byli psi různých ras, věkových skupin, pohlaví a tělesné 
hmotnosti léčeni buď přípravkem Certifect, nebo podobným léčivým přípravkem aplikovaným formou 
„spot-on“ na kůži, obsahujícím fipronil a S-methopren. Účinnost byla měřena na základě počtu klíšťat a 
blech u psů po pěti až osmi týdnech léčby. Další studie byly provedeny s cílem prozkoumat, zda 
přípravek Certifect snižuje riziko přenosu určitých onemocnění přenášených klíšťaty. Také byly 
provedeny studie, které sledovaly účinek použití šamponu na účinnost tohoto léčivého přípravku. 
Nebyly předloženy žádné studie léčby napadení všenkami, neboť dříve předložené terénní studie 
léčivého přípravku obsahujícího fipronil a S-methopren se považovaly za dostačující. 

Jaký přínos přípravku Certifect byl prokázán v průběhu studií? 

Studie prokázaly, že účinek přípravku Certifect je v rámci snižování počtu klíšťat a blech u psů 
srovnatelný s účinkem kombinace fipronilu s S-methoprenem. Dále bylo prokázáno, že se u léčených 
psů klíšťata rychleji uvolní, což nepřímo snižuje riziko přenosu některých onemocnění přenášených 
klíšťaty z infikovaných klíšťat na psy. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Certifect? 

U psů se mohou vyskytnout přechodné reakce v místě aplikace (změna barvy kůže, ztráta chlupů, 
svědění nebo zarudnutí). Psi mohou vykazovat nedostatek energie, nedostatek svalové koordinace, 
mohou zvracet, vykazovat ztrátu chuti k jídlu, mít průjem, slinit, mít zvýšenou hladinu krevního cukru 
nad běžnou hodnotu, mohou být citlivější ke stimulačním podnětům a vykazovat pomalou srdeční 
frekvenci či pomalé dýchání. Tyto příznaky obvykle odezní bez nutnosti léčby během jednoho dne. 

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Certifect je uveden v příbalové 
informaci. 

Přípravek Certifect se nesmí používat u nemocných zvířat (např. se systémovými onemocněními, jako 
je diabetes, nebo s horečkou) nebo u zvířat zotavujících se z nemoci. 

Přípravek Certifect se nesmí používat u králíků a koček. 

Přípravek Certifect by neměl kontaminovat povrchovou vodu, neboť může být škodlivý pro vodní 
organismy. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Tento léčivý přípravek může způsobit přecitlivělost kůže a alergické reakce. Lidé s prokázanou alergií 
na kteroukoli ze složek přípravku by se měli vyvarovat kontaktu s obsahem pipety. Doporučuje se 
použít rukavice. Je třeba se vyvarovat kontaktu s místem aplikace léku. Dětem by nemělo být 
dovoleno, aby si s ošetřeným psem hrály, dokud místo aplikace neuschne. Léčivý přípravek by se měl 
aplikovat v dobře větraných prostorách. Osoby, které léčivý přípravek aplikují, by při tom neměly 
kouřit, jíst či pít a po jeho použití by si měly důkladně umýt ruce. V případě náhodného zasažení očí je 
třeba je okamžitě vypláchnout vodou a v případě náhodného zasažení kůže je třeba ji omýt mýdlem a 
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nvodou. Pokud jsou pozorovány nežádoucí účinky, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat 
lékaři příbalovou informaci nebo etiketu přípravku. 

Na základě čeho byl přípravek Certifect schválen? 

Výbor CVMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Certifect převyšují v rámci schválených indikací 
rizika, a doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik 
tohoto přípravku jsou k dispozici v části této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi. 

Další informace o přípravku Certifect: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Certifect platné v celé Evropské unii dne 6. 
května 2011. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na etiketě/vnějším obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v září 2013. 
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