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Credelio Plus (lotilaner / milbemycin oxime) 
Преглед на Credelio Plus и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Credelio Plus и за какво се използва? 

Credelio Plus е ветеринарномедицински продукт, който се използва при кучета за едновременно 
третиране на опаразитяване с паразити, живеещи извън тялото на животното (кърлежи и/или 
бълхи) и в тялото на животното (червеи). Ветеринарномедицинският продукт може да се използва 
като част от лечебната стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи 
(алергична реакция към ухапване от бълхи). 

Credelio Plus съдържа активните субстанции лотиланер (lotilaner) и милбемицин оксим (milbemycin 
oxime). 

Как се използва Credelio Plus? 

Credelio Plus се отпуска по лекарско предписание. 

Ветеринарномедицинският продукт се предлага под формата на таблетки за дъвчене в пет 
различни концентрации. Дозата зависи от теглото на кучето. Таблетките трябва да се дават с 
храна или след хранене. Необходимостта, графикът и честотата на третиране с Credelio Plus 
трябва да бъдат оценени от предписващия ветеринарен лекар. 

За практическа информация относно употребата на Credelio Plus прочетете листовката или 
попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Credelio Plus? 

Активните субстанции в Credelio Plus действат, като влияят на начина, по който се предават 
сигналите между нервните клетки (невротрансмисия) в нервната система на паразитите, което 
води до парализа и смърт на паразита. 

Лотиланер действа като „ектопаразитицид“. Това означава, че убива паразити, които живеят по 
кожата или в козината на животните, например бълхи и кърлежи. Лотиланер убива паразитите, 
погълнали кръвта на животното. За да бъдат изложени на действието на активната субстанция, 
бълхите и кърлежите трябва да се прикрепят към кожата и да започнат да се хранят с кръвта на 
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животното. Лотиланер убива бълхите, преди те да могат да снесат яйца, и по този начин помага 
да се намали замърсяването на средата на кучето. Ветеринарномедицинският продукт убива 
бълхите в рамките на 4 часа, а кърлежите — в рамките на 48 часа след прикрепянето им и е 
ефективен в продължение на един месец. 

Милбемицин оксим действа като „ендопаразитицид“. Това означава, че убива паразити, които се 
намират в тялото на кучето, например кръгли червеи, анкилостома, трихуриди и червеи в белите 
дробове. Освен това той предотвратява инфекция с дирофиларии. 

Какви ползи от Credelio Plus са установени в проучванията? 

Бълхи 

В 12-седмично практическо проучване, проведено в ЕС и обхващащо кучета, изложени по 
естествен път на бълхи, 138 кучета са третирани с Credelio Plus на всеки четири седмици, а 67 
кучета — с друг ветеринарномедицински продукт, съдържащ афоксоланер и милбемицин оксим. В 
проучването е показано, че Credelio Plus е също толкова ефективен, колкото контролното 
лекарство за намаляване на броя на бълхите през периода на третиране. При кучета, третирани с 
Credelio Plus, броят на бълхите намалява с повече от 98 %. И в двете групи е отбелязано 
намаляване на алергичния дерматит, причинен от бълхи. 

Кърлежи 

В 12-седмично практическо проучване, проведено в ЕС и обхващащо кучета, изложени на 
кърлежи по естествен път, 149 кучета са третирани с Credelio Plus на всеки четири седмици, а 75 
кучета — с друго лекарство, съдържащо афоксоланер и милбемицин оксим. В проучването е 
показано, че Credelio Plus е също толкова ефективен, колкото контролното лекарство за 
намаляване на броя на кърлежите през периода на лечение. При кучета, третирани с Credelio 
Plus, броят на кърлежите намалява с повече от 96 %. 

Стомашно-чревни червеи 

В практическо проучване, проведено в ЕС и обхващащо кучета, изложени по естествен път на 
нематоди (T. canis, T. leonina), анкилостома (A. caninum) и трихуриди (T. vulpis), 278 кучета са 
третирани с Credelio Plus, а 117 кучета — с друго лекарство, съдържащо афоксоланер и 
милбемицин оксим. В проучването е показано, че Credelio Plus е също толкова ефективен, колкото 
контролното лекарство, въз основа на намаляване на броя на яйцата във фекалиите 710 дни след 
третирането (88,9 % за T. canis, 94,5 % за A. caninum и 91,5 % за T. vulpis). 

Нематоди в белите дробове 

Ефикасността на Credelio Plus срещу белодробни глисти (A. vasorum) не е показана чрез 
практическо проучване. Вместо това заявителят е показал, че начинът, по който активната 
субстанция милбемицин оксим, съдържаща се в Credelio Plus, се държи в тялото на животното, е 
сходен с действието ѝ, когато е включена в контролни лекарства. 

Дирофилариоза 

В 11-месечно практическо проучване, проведено в райони с висока болестност в САЩ и 
обхващащо кучета, които са изложени по естествен път на дирофилариоза (D. immitis), 112 
кучета са третирани с Credelio Plus, а 126 кучета — с друго лекарство, съдържащо луфенурон и 
милбемицин оксим, на месечна основа. Въз основа на тестовете за дирофилариоза (антиген и 
микрофиларийни тестове) преди започване на лечението и 120, 240 и 330 дни след това 
проучването показва, че Credelio Plus предотвратява инфекция с дирофилариоза при 100 % от 
изследваните животни и е също толкова ефективен, колкото контролното лекарство. 
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Какви са рисковете, свързани с Credelio Plus? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Credelio Plus (които е възможно да засегнат повече от 1, 
но по-малко от 10 на 1000 третирани животни) са диария и повръщане, анорексия (загуба на 
тегло), мускулен тремор, летаргия (липса на енергия), сърбеж и промени в поведението. 

Тъй като, за да бъдат убити от Credelio Plus, бълхите и кърлежите трябва да започнат да се хранят 
от животното, може да съществува риск от предаване на заболяванията, с които то може да е 
заразено. 

За пълния списък на неблагоприятните реакции при Credelio Plus вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

При случайно поглъщане на продукта е необходимо да се потърси медицински съвет, като на 
лекаря се предостави листовката или етикетът на продукта. 

Ръцете трябва да се измиват след работа с продукта. 

Защо Credelio Plus е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Credelio Plus са по-големи от 
рисковете, и препоръча Credelio Plus да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Credelio Plus: 

На 14.04.2021 г. Credelio Plus получава лиценз за употреба, валиден в EС. 

Допълнителна информация за Credelio Plus може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Дата на последно актуализиране на текста май 2021 г. 
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