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Credelio Plus (lotilanerum/milbemycinoximum) 
Přehled informací o přípravku Credelio Plus a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Credelio Plus a k čemu se používá? 

Credelio Plus je veterinární léčivý přípravek, který se používá u psů k léčbě souběžné infestace 
(napadení) parazity žijícími na těle zvířete (klíšťata a/nebo blechy) a v jeho těle (hlístice). Lze jej 
použít také v rámci léčby alergické dermatitidy vyvolané bleším kousnutím. 

Přípravek Credelio Plus obsahuje léčivé látky lotilaner a milbemycinoxim. 

Jak se přípravek Credelio Plus používá? 

Přípravek Credelio Plus je vydáván pouze na předpis. 

Je k dispozici ve formě žvýkacích tablet v pěti různých silách. Dávka závisí na živé hmotnosti psa. 
Tablety by se měly podávat s krmivem nebo po krmení. Potřebu, harmonogram a četnost léčby 
přípravkem Credelio Plus by měl zhodnotit veterinární lékař, který jej předepisuje. 

Více informací o používání přípravku Credelio Plus naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Credelio Plus působí? 

Léčivé látky v přípravku Credelio Plus působí tak, že narušují způsob přenosu signálů mezi nervovými 
buňkami (neurotransmisi) v nervovém systému parazitů, což vede k jejich paralýze a úhynu. 

Lotilaner působí jako „ektoparazitikum“. Znamená to, že hubí parazity žijící na kůži nebo v srsti zvířat, 
jako jsou blechy a klíšťata. Lotilaner hubí parazity, kteří požili krev zvířete. Aby byly blechy a klíšťata 
vystaveny působení léčivé látky, musí se přichytit na kůži a zahájit sání krve zvířete. Lotilaner 
usmrcuje blechy dříve, než mohou naklást vajíčka, a pomáhá tak snižovat zamoření prostředí, ve 
kterém se pes pohybuje. Blechy usmrcuje do 4 hodin a klíšťata do 48 hodin od přichycení a je účinný 
po dobu jednoho měsíce. 

Milbemycinoxim působí jako „endoparazitikum“. Znamená to, že hubí parazity přítomné v těle psa, 
jako jsou oblí červi, měchovci, tenkohlavci a plicnivky. Zabraňuje také infekci srdečními červy. 
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Jaké přínosy přípravku Credelio Plus byly prokázány v průběhu studií? 

Blechy 

Ve 12týdenní terénní studii provedené v EU, která zahrnovala psy přirozeně vystavené blechám, bylo 
každé čtyři týdny ošetřeno přípravkem Credelio Plus 138 psů a jiným léčivým přípravkem obsahujícím 
afoxolaner a milbemycinoxim 67 psů. Studie prokázala, že přípravek Credelio Plus je při snižování 
počtu blech po dobu léčby stejně účinný jako srovnávací léčivý přípravek. U psů ošetřených přípravkem 
Credelio Plus došlo ke snížení počtu blech o více než 98 %. V obou skupinách došlo ke zmírnění 
alergické dermatitidy vyvolané bleším kousnutím. 

Klíšťata 

Ve 12týdenní terénní studii provedené v EU, která zahrnovala psy přirozeně vystavené klíšťatům, bylo 
každé čtyři týdny ošetřeno přípravkem Credelio Plus 149 psů a jiným léčivým přípravkem obsahujícím 
afoxolaner a milbemycinoxim 75 psů. Studie prokázala, že přípravek Credelio Plus je při snižování 
počtu klíšťat po dobu léčby stejně účinný jako srovnávací léčivý přípravek. U psů ošetřených 
přípravkem Credelio Plus došlo ke snížení počtu klíšťat o více než 96 %. 

Gastrointestinální hlístice 

V terénní studii provedené v EU, která zahrnovala psy přirozeně vystavené oblým červům (T. canis, 
T. leonina), měchovcům (A. caninum) a tenkohlavcům (T. vulpis), bylo ošetřeno přípravkem Credelio 
Plus 278 psů a jiným léčivým přípravkem obsahujícím afoxolaner a milbemycinoxim 117 psů. Studie 
prokázala, že přípravek Credelio Plus je stejně účinný jako srovnávací léčivý přípravek, a to na základě 
snížení počtu vajíček v trusu 7−10 dnů po ošetření (o 88,9 % u T. canis, 94,5 % u A. caninum 
a 91,5 % u T. vulpis). 

Plicnivky 

Účinnost přípravku Credelio Plus proti plicnivkám (A. vasorum) nebyla doložena prostřednictvím 
terénní studie. Žadatel místo toho prokázal, že způsob, jakým léčivá látka milbemycinoxim obsažená 
v přípravku Credelio Plus působí v těle zvířete, je podobný, jako je-li obsažena ve srovnatelných 
léčivých přípravcích. 

Srdeční červi 

V 11měsíční terénní studii provedené v USA v oblastech s vysokou prevalencí, která zahrnovala psy 
přirozeně vystavené srdečním červům (D. immitis), bylo jednou měsíčně ošetřeno přípravkem Credelio 
Plus 112 psů a jiným léčivým přípravkem obsahujícím lufenuron a milbemycinoxim 126 psů. V rámci 
studie bylo na základě testů na srdeční červy (antigenní a mikrofilární testy), které byly provedeny 
před zahájením léčby a 120, 240 a 330 dnů poté, prokázáno, že přípravek Credelio Plus zabraňuje 
infekci srdečními červy u 100 % zvířat zařazených do studie a že je stejně účinný jako srovnávací 
léčivý přípravek. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Credelio Plus? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Credelio Plus (které mohou postihnout více než 1, ale 
méně než 10 léčených zvířat z 1 000) jsou průjem a zvracení, anorexie (úbytek živé hmotnosti), 
svalový třes, letargie (nedostatek energie), svědění a změny chování. 

Jelikož usmrcení blech či klíšťat přípravkem Credelio Plus je podmíněno jejich přisáním na zvíře, může 
nastat riziko přenosu onemocnění, kterými mohou být tito paraziti nakaženi. 

Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Credelio Plus je uveden v příbalové informaci. 
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Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného pozření přípravku člověkem je třeba vyhledat lékařskou pomoc a ukázat 
příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Po manipulaci s léčivým přípravkem je třeba si umýt ruce. 

Na základě čeho byl přípravek Credelio Plus registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Credelio Plus převyšují jeho 
rizika, a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Credelio Plus 

Přípravku Credelio Plus bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 
14.04.2021. 

Další informace o přípravku Credelio Plus jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v May 2021. 
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