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Credelio Plus (lotilaner/milbemycinoxim) 
Oversigt over Credelio Plus, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Credelio Plus, og hvad anvendes det til? 

Credelio Plus er et lægemiddel til dyr, der anvendes hos hunde til behandling af samtidige angreb af 
parasitter, der lever på dyret (flåter og/eller lopper) og inde i dyrets krop (orm). Lægemidlet kan indgå 
i behandling af overfølsomhed over for loppebid (en allergisk reaktion på loppebid). 

Credelio Plus indeholder de aktive stoffer lotilaner og milbemycinoxim. 

Hvordan anvendes Credelio Plus? 

Credelio Plus fås kun på recept. 

Lægemidlet fås som tyggetabletter i fem forskellige styrker. Dosen afhænger af hundens vægt. 
Tabletterne bør gives sammen med foder eller efter fodring. Behovet for behandlingen med Credelio 
Plus bør vurderes af den ordinerende dyrlæge, ligesom behandlingsplanen og -hyppigheden. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Credelio Plus, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Credelio Plus? 

De aktive stoffer i Credelio Plus virker ved at forstyrre overførslen af signaler mellem nervecellerne 
(neurotransmission) i parasitternes nervesystem, så parasitten lammes og dør. 

Lotilaner virker som et "ektoparasiticid". Det vil sige, at det dræber parasitter, der lever på dyrets hud 
eller pels, såsom lopper og flåter. Lotilaner dræber parasitter, der har indtaget dyrets blod. For at 
lopper og flåter kan blive eksponeret for det aktive stof, skal de derfor have hæget sig fast på huden 
og begyndt at tage næring fra dyrets blod. Lotilaner dræber lopper, før de kan lægge æg, og mindsker 
derved spredning til hundens omgivelser. Lægemidlet dræber lopper i løbet af 4 timer og flåter i løbet 
af 48 timer efter, at de har hæget sig fast, og det virker i en måned. 
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Milbemycinoxim virker som et "endoparasiticid". Det vil sige, at det dræber parasitter, der er til stede 
inde i hundens krop, såsom rundorm, hageorm, piskeorm og lungeorm. Det forebygger også infektion 
med hjerteorm. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Credelio Plus? 

Lopper 

I et 12-ugers feltstudie i EU hos hunde, som var naturligt eksponeret for lopper, blev 138 hunde 
behandlet med Credelio Plus hver fjerde uge, og 67 hunde blev behandlet med et andet lægemiddel, 
som indeholdt afoxolaner og milbemycinoxim. Studiet viste, at Credelio Plus var lige så effektivt som 
sammenligningslægemidlet til at mindske antallet af lopper i løbet af behandlingsperioden. Hos hunde, 
der blev behandlet med Credelio Plus, faldt antallet af lopper med over 98 %. I begge grupper sås en 
reduktion i forekomsten af loppebetinget allergisk dermatitis. 

Flåter 

I et 12-ugers feltstudie i EU hos hunde, som var naturligt eksponeret for flåter, blev 149 hunde 
behandlet med Credelio Plus hver fjerde uge, og 75 hunde blev behandlet med et andet lægemiddel, 
som indeholdt afoxolaner og milbemycinoxim. Studiet viste, at Credelio Plus var lige så effektivt som 
sammenligningslægemidlet til at mindske antallet af flåter i behandlingsperioden. Hos hunde, der blev 
behandlet med Credelio Plus, faldt antallet af flåter med over 96 %. 

Gastrointestinale orme 

I et feltstudie, der blev gennemført i EU hos hunde, der var naturligt eksponeret for rundorm (T. canis, 
T. leonina), hageorm (A. caninum) og piskeorm (T. vulpis), blev 278 hunde behandlet med Credelio 
Plus, og 117 hunde blev behandlet med et andet lægemiddel, som indeholdt afoxolaner og 
milbemycinoxim. Studiet viste, at Credelio Plus var lige så effektivt som sammenligningslægemidlet, 
baseret på faldet i antallet af æg i afføringen 7-10 dage efter behandling (88,9 % for T. canis, 94,5 % 
for A. caninum og 91,5 % for T. vulpis). 

Lungeorm 

Virkningen af Credelio Plus mod lungeorm (A. vasorum) blev ikke påvist ved hjælp af et feltstudie. I 
stedet viste ansøgeren, at den måde, hvorpå det aktive stof i Credelio Plus, milbemycinoxim, virker i 
dyrets krop, svarer til den måde, hvorpå det virker, når det er indeholdt i sammenlignelige lægemidler. 

Hjerteorm 

I et 11-måneders feltstudie i områder med høj prævalens i USA hos hunde, der naturligt er eksponeret 
for hjerteorm (D. immitis), blev 112 hunde behandlet med Credelio Plus, og 126 hunde blev behandlet 
med et andet lægemiddel, som indeholdt lufenuron og milbemycinoxim, en gang om måneden. På 
grundlag af test for hjerteorm (antigen- og mikrofilarietest) inden behandlingsstart og 120, 240 og 330 
dage efter viste studiet, at Credelio Plus forebyggede infektion med hjerteorm hos 100 % af 
forsøgsdyrene, og at det var lige så effektivt som sammenligningslægemidlet. 

Hvilke risici er der forbundet med Credelio Plus? 

De hyppigste bivirkninger ved Credelio Plus (som kan optræde hos mere end 1, men mindre end 10 
dyr ud af 1 000 behandlede dyr) er diarré og opkastning, anoreksi (vægttab), muskelrystelser, letargi 
(mangel på energi), kløe og ændret adfærd. 

Da lopper og flåter skal begynde at tage næring fra dyret for at blive dræbt af Credelio Plus, kan der 
være risiko for overførsel af sygdomme, de kan være inficeret med. 
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Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Credelio Plus fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Hvis en person utilsigtet indtager lægemidlet, bør der søges lægehjælp, og indlægssedlen eller 
etiketten skal vises til lægen. 

Der bør vaskes hænder efter håndtering af lægemidlet. 

Hvorfor er Credelio Plus godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Credelio Plus opvejer risiciene, og 
at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Credelio Plus 

Credelio Plus fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 14.04.2021. 

Yderligere information om Credelio Plus findes på agenturets websted under: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i maj 2021. 
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