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Chanhold (σελαμεκτίνη)                      
Ανασκόπηση του Chanhold και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Chanhold και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Chanhold είναι αντιπαρασιτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη των 
παρασιτώσεων από παράσιτα που ζουν στο δέρμα ή στο τρίχωμα γατών και σκύλων, όπως οι ψύλλοι και 
τα ακάρεα, καθώς και για τη θεραπεία παρασίτων σκωλήκων που ζουν μέσα στονοργανισμό. 
Χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• για τη θεραπεία και την πρόληψη των παρασιτώσεων από ψύλλους σε γάτες και σκύλους, καθώς 
προκαλεί θανάτωση των ενήλικων ψύλλων, των προνυμφών τους και των αυγών τους στο ζώο, 
στα νεογνά και σε γάτες και σκύλους που εγκυμονούν ή θηλάζουν. Ακόμη, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέρος της θεραπείας για την αντιμετώπιση της αλλεργικής δερματίτιδας από 
ψύλλους (φλεγμονή του δέρματος),  

• για την πρόληψη της διροφιλαρίωσης σε γάτες και σκύλους, 

• για τη θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας σε γάτες και σκύλους, 

• για τη θεραπεία ενήλικων νηματωδών και ενήλικων αγκυλοστόμων σε γάτες, 

• για τη θεραπεία ενηλίκων εντερικών νηματωδών σε σκύλους, 

• για τη θεραπεία παρασίτωσης από αιμομυζητικές ψείρες σε γάτες και σκύλους, 

• για τη θεραπεία σαρκοκοπτικής ψώρας (scabies) σε σκύλους. 

Το Chanhold περιέχει τη δραστική ουσία σελαμεκτίνη και είναι «γενόσημο φάρμακο». Αυτό σημαίνει ότι 
το Chanhold περιέχει την ίδια δραστική ουσία και δρα κατά τον ίδιο τρόπο με το «φάρμακο αναφοράς» 
που είναι ήδη εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ονομάζεται Stronghold. 

Πώς χρησιμοποιείται το Chanhold; 

Το φάρμακο διατίθεται υπό μορφή διαλύματος επίχυσης σε σημείο σε 2 διαφορετικές συγκεντρώσεις 
(6 % και 12 %) και σε σωληνάρια διαφορετικών περιεκτικοτήτων (15, 30, 45, 60, 120, 240 και 
360 mg). Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Η επίχυση του περιεχομένου πραγματοποιείται στο 
δέρμα, ασκώντας πίεση στο σωληνάριο και διαχωρίζοντας το τρίχωμα στη βάση του τραχήλου, ανάμεσα 
στις ωμοπλάτες. Η μικρή αυτή ποσότητα υγρού απορροφάται μέσω του δέρματος και δρα σε ολόκληρο 
το σώμα του ζώου. Η περιεκτικότητα και ο αριθμός των χορηγήσεων εξαρτάται από το βάρος και το 



Chanhold (selamectin) 
EMA/254997/2019  Σελίδα 2/3 

είδος του ζώου υπό θεραπεία, καθώς από τον τύπο του παρασίτου. Το φύλλο οδηγιών χρήσης περιέχει 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Chanhold, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Chanhold; 

Το Chanhold περιέχει σελαμεκτίνη, ένα αντιπαρασιτικό φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία της 
«αβερμεκτίνης». Η σελαμεκτίνη ενεργοποιεί ειδικές πρωτεΐνες που ονομάζονται «δίαυλοι χλωρίου» στην 
επιφάνεια των νευρικών και μυϊκών κυττάρων του παρασίτου, επιτρέποντας την είσοδο των 
φορτισμένων σωματιδίων χλωρίου στα νευρικά κύτταρα και τη διακοπή με αυτόν τον τρόπο της 
φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητά τους. Αυτό προκαλεί την παράλυση ή τον θάνατο των 
παρασίτων. 

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Chanhold; 

Μελέτες για τα οφέλη και τους κινδύνους της δραστικής ουσίας στις εγκεκριμένες χρήσεις έχουν ήδη 
διεξαχθεί με το φάρμακο αναφοράς Stronghold και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν για το Chanhold. 

Όπως απαιτείται για κάθε φάρμακο, η εταιρεία προσκόμισε μελέτες για την ποιότητα του Chanhold. Δεν 
κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή μελετών «βιοϊσοδυναμίας», για να διερευνηθεί αν το Chanhold 
απορροφάται με παρόμοιο τρόπο όπως το φάρμακο αναφοράς για την παραγωγή του ίδιου επιπέδου 
δραστικής ουσίας στο αίμα. Ο λόγος είναι ότι η σύνθεση του Chanhold είναι συγκρίσιμη με αυτήν του 
φαρμάκου αναφοράς και όταν εφαρμόζεται στο δέρμα αναμένεται ότι η δραστική ουσία απορροφάται και 
στα δύο προϊόντα κατά τον ίδιο τρόπο. 

Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι του Chanhold; 

Δεδομένου ότι το Chanhold είναι γενόσημο φάρμακο, τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό 
ταυτίζονται με τα οφέλη και τους κινδύνους του φαρμάκου αναφοράς. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Chanhold 
συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και για τις κατάλληλες προφυλάξεις 
που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους κατόχους ή 
εκτροφείς ζώων. Δεδομένου ότι το Chanhold είναι γενόσημο φάρμακο, οι προφυλάξεις είναι ίδιες με 
εκείνες του φαρμάκου αναφοράς. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Chanhold στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι 
το Chanhold είναι συγκρίσιμο με το Stronghold. Ως εκ τούτου, η άποψη του Οργανισμού ήταν ότι, όπως 
και για το Stronghold, τα οφέλη του Chanhold υπερτερούν των διαπιστωθέντων κινδύνων και το 
φάρμακο μπορεί να εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Chanhold 

Το Chanhold έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ στην/στις 17/04/2019. 
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Περισσότερες πληροφορίες για το Chanhold διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/Find medicines/veterinary/EPAR/chanhold.  

Πληροφορίες για το φάρμακο αναφοράς διατίθενται επίσης στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Φεβρουάριος 2019.  
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