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Chanhold (selamektin)  
Sammanfattning av Chanhold och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Chanhold och vad används det för? 

Chanhold är ett läkemedel mot parasiter som används för att behandla och förebygga angrepp av 
parasiter som lever på huden eller i pälsen på katter och hundar, t.ex. loppor och kvalster, och för att 
behandla mot maskparasiter som lever inuti kroppen. Det används enligt följande: 

• För att behandla och förebygga loppangrepp hos katter och hundar, genom att döda vuxna 
loppor och deras larver och ägg på djuret, och hos kullar av katter och hundar som är dräktiga 
eller ger di. Det kan även användas som del av en behandling för allergisk dermatit orsakad av 
loppor (hudinflammation).  

• För att förebygga hjärtmasksjukdom hos katter och hundar. 

• För att behandla öronkvalster hos katter och hundar. 

• För att behandla vuxna stadier av spolmask och hakmask i tarmen hos katter. 

• För att behandla vuxna stadier av spolmask i tarmen hos hundar. 

• För att behandla angrepp av pälsätande löss hos katter och hundar. 

• För att behandla sarkoptesskabb (rävskabb) hos hundar. 

Chanhold innehåller den aktiva substansen selamektin. Det är ett generiskt läkemedel, vilket innebär 
att det innehåller samma aktiva substans och verkar på samma sätt som ett referensläkemedel som 
redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Stronghold. 

Hur används Chanhold? 

Läkemedlet finns som en spot-on, lösning i två olika koncentrationer (6 % och 12 %) och i tuber i olika 
styrkor (15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg och 360 mg). Läkemedlet är receptbelagt. 
Tubens innehåll kramas ut på huden efter att pälsen har delats vid basen av nacken mellan 
skulderbladen. Denna lilla vätskevolym tas upp genom huden och har effekt i hela djurets kropp. 
Vilken styrka som ska användas och antalet administreringar beror på djurets vikt, typen av djur som 
ska behandlas och typen av parasit. Bipacksedeln innehåller utförlig information om dosering och 
behandlingslängd. 

För att få mer information om hur du använder Chanhold, läs bipacksedeln eller tala med veterinär 
eller apotekspersonal. 
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Hur verkar Chanhold? 

Chanhold innehåller selamektin, som är ett läkemedel mot parasiter och som hör till klassen 
avermektiner. Selamektin aktiverar speciella proteiner som kallas kloridkanaler på ytan av parasitens 
nerv- och muskelceller, vilket gör det möjligt för laddade kloridpartiklar att ta sig in i nervcellerna och 
störa deras normala elektriska aktivitet. Detta gör att parasiterna förlamas eller dör. 

Hur har Chanholds effekt undersökts? 

Fördelarna och riskerna med den aktiva substansen vid de godkända användningarna har redan 
studerats för referensläkemedlet Stronghold och behöver inte studeras igen för Chanhold.  

Liksom för alla läkemedel har företaget lagt fram kvalitetsdata för Chanhold. Inga bioekvivalensstudier 
behövde göras för att undersöka om Chanhold tas upp på liknande sätt och ger samma nivå av den 
aktiva substansen i blodet som referensläkemedlet. Detta eftersom sammansättningen för Chanhold är 
jämförbar med den för referensläkemedlet och när medlet appliceras på huden förväntas den aktiva 
substansen i båda läkemedlen tas upp på samma sätt. 

Vilka är fördelarna och riskerna med Chanhold? 

Eftersom Chanhold är ett generiskt läkemedel anses dess fördelar och risker vara desamma som för 
referensläkemedlet. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Chanhold. Där anges 
också de försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och djurägare eller djurhållare ska 
vidta. Eftersom Chanhold är ett generiskt läkemedel är försiktighetsåtgärderna desamma som för 
referensläkemedlet. 

Varför är Chanhold godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Chanhold i enlighet med EU:s krav 
är likvärdigt med Stronghold. Myndigheten ansåg därför att fördelarna med Chanhold är större än de 
konstaterade riskerna, liksom för Stronghold, och att Chanhold kan godkännas för användning i EU. 

Mer information om Chanhold 

Den 17/04/2019 beviljades Chanhold ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Chanhold finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find 
medicines/veterinary/EPAR/chanhold.  

Information om referensläkemedlet finns också på EMA:s webbplats. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i februari 2019.  
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