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Credelio Plus (lotilaner / milbemycin oxime) 
Ανασκόπηση του Credelio Plus και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Credelio Plus και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Credelio Plus είναι κτηνιατρικό φάρμακο που χορηγείται σε σκύλους για τη θεραπεία ταυτόχρονων 
παρασιτώσεων από παράσιτα που ζουν εκτός (κρότωνες και/ή ψύλλους) και εντός (σκώληκες) του 
οργανισμού του ζώου. Το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της θεραπευτικής στρατηγικής 
για τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας (αλλεργική αντίδραση σε τσιμπήματα 
ψύλλων). 

Το Credelio Plus περιέχει τις δραστικές ουσίες lotilaner και milbemycin oxime. 

Πώς χρησιμοποιείται το Credelio Plus; 

Το Credelio Plus χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Το φάρμακο διατίθεται σε μορφή μασώμενων δισκίων σε πέντε διαφορετικές περιεκτικότητες. Η δόση 
εξαρτάται από το βάρος του σκύλου. Τα δισκία θα πρέπει να χορηγούνται μαζί με τροφή ή μετά τη 
σίτιση. Η αναγκαιότητα, το χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα της θεραπείας με Credelio Plus πρέπει να 
αξιολογούνται από τον συνταγογραφούντα κτηνίατρο. 

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

Πώς δρα το Credelio Plus; 

Οι δραστικές ουσίες του Credelio Plus δρουν παρεμβαίνοντας στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται τα 
σήματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων (νευροδιαβίβαση) του νευρικού συστήματος των παρασίτων, 
προκαλώντας την παράλυση και τον θάνατο του παρασίτου. 

Το lotilaner δρα ως «εξωπαρασιτοκτόνο». Αυτό σημαίνει ότι εξοντώνει τα παράσιτα που ζουν στο δέρμα 
ή στο τρίχωμα των ζώων, όπως ψύλλους και κρότωνες. Το lotilaner σκοτώνει παράσιτα που έχουν 
τραφεί με το αίμα του ζώου. Για να εκτεθούν στη δραστική ουσία, οι ψύλλοι και οι κρότωνες πρέπει να 
έχουν προσκολληθεί στο δέρμα και να έχουν αρχίσει να τρέφονται με το αίμα του ζώου. Το lotilaner 
σκοτώνει τους ψύλλους προτού γεννήσουν τα αβγά τους και, ως εκ τούτου, βοηθάει στον περιορισμό 
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της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τον σκύλο. Το φάρμακο σκοτώνει τους ψύλλους εντός 4 ωρών και 
τους κρότωνες εντός 48 ωρών από την προσκόλλησή τους και είναι αποτελεσματικό για ένα μήνα.  

Το milbemycin oxime δρα ως ενδοπαρασιτοκτόνο. Αυτό σημαίνει ότι σκοτώνει παράσιτα που βρίσκονται 
στο εσωτερικό του σώματος του σκύλου, όπως στρογγύλους, αγγυλόστομα, τρίχουρους και πνευμονικά 
παράσιτα. Επίσης, προλαμβάνει τη λοίμωξη από διροφιλαρίωση. 

Ποια είναι τα οφέλη του Credelio Plus σύμφωνα με τις μελέτες; 

Ψύλλοι 

Σε μια μελέτη πεδίου διάρκειας 12 εβδομάδων που διενεργήθηκε στην ΕΕ σε σκύλους που ήταν φυσικώς 
εκτεθειμένοι σε ψύλλους, 138 σκύλοι λάμβαναν θεραπεία με Credelio Plus κάθε τέσσερις εβδομάδες και 
67 σκύλοι λάμβαναν θεραπεία με άλλο φάρμακο που περιείχε afoxolaner και milbemycin oxime. Η 
μελέτη κατέδειξε ότι το Credelio Plus είναι εξίσου αποτελεσματικό με το φάρμακο σύγκρισης στη μείωση 
του αριθμού των ψύλλων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στους σκύλους που έλαβαν θεραπεία με 
Credelio Plus, ο αριθμός των ψύλλων μειώθηκε κατά περισσότερο από 98 %. Και στις δύο ομάδες 
παρατηρήθηκε μείωση της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας . 

Κρότωνες 

Σε μια μελέτη πεδίου διάρκειας 12 εβδομάδων που διενεργήθηκε στην ΕΕ σε σκύλους που ήταν φυσικώς 
εκτεθειμένοι σε κρότωνες, 149 σκύλοι λάμβαναν θεραπεία με Credelio Plus κάθε τέσσερις εβδομάδες και 
75 σκύλοι λάμβαναν θεραπεία με άλλο φάρμακο που περιείχε afoxolaner και milbemycin oxime. Η 
μελέτη κατέδειξε ότι το Credelio Plus είναι εξίσου αποτελεσματικό με το φάρμακο σύγκρισης στη μείωση 
του αριθμού των κροτώνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στους σκύλους που έλαβαν θεραπεία με 
Credelio Plus, ο αριθμός των κροτώνων μειώθηκε κατά περισσότερο από 96 %. 

Γαστρεντερικοί σκώληκες 

Σε μια μελέτη πεδίου που διεξήχθη στην ΕΕ σε σκύλους που ήταν φυσικώς εκτεθειμένοι σε στρογγύλους 
(T. canis, T. Leonina),), αγγυλόστομα (A. Caninum)) και τρίχουρους (T. Vulpis),), 278 σκύλοι έλαβαν 
θεραπεία με Credelio Plus και 117 σκύλοι έλαβαν άλλο φάρμακο που περιείχε afoxolaner και milbemycin 
oxime.  Η μελέτη κατέδειξε ότι το Credelio Plus είναι εξίσου αποτελεσματικό με το φάρμακο σύγκρισης 
με βάση τη μείωση του αριθμού των αβγών στα κόπρανα 7 — 10 ημέρες μετά τη θεραπεία (88,9 % για 
το T. canis, 94.5% για το A. caninum και 91.5% για το T. vulpis). 

Πνευμονικά παράσιτα 

Η αποτελεσματικότητα του Credelio Plus κατά των πνευμονικών παρασίτων (A. vasorum) δεν 
καταδείχθηκε στην μελέτη πεδίου. Αντιθέτως, ο αιτών κατέδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο η δραστική 
ουσία milbemycin oxime που περιέχεται στο Credelio Plus συμπεριφέρεται στον οργανισμό του ζώου 
είναι παρόμοιος με τον τρόπο που συμπεριφέρεται όταν περιλαμβάνεται σε συγκρίσιμα φάρμακα. 

Διροφιλάρια 

Σε μια 11μηνη μελέτη πεδίου που διενεργήθηκε σε περιοχές υψηλού επιπολασμού στις ΗΠΑ σε σκύλους 
που ήταν φυσικώς εκτεθειμένοι σε διροφιλαρίωση (D. Immitis),), 112 σκύλοι έλαβαν θεραπεία με 
Credelio Plus και 126 σκύλοι έλαβαν άλλο φάρμακο που περιείχε lufenuron και milbemycin oxime σε 
μηνιαία βάση. Με βάση τις εξετάσεις για διροφιλαρίωση (εξετάσεις αντιγόνων και μικροφιλαριών) πριν 
από την έναρξη της θεραπείας και 120, 240 και 330 ημέρες μετά, η μελέτη έδειξε ότι το Credelio Plus 
παρείχε προστασία από τη λοίμωξη της διροφιλαρίωσης στο 100 % των ζώων της μελέτης και ότι ήταν 
εξίσου αποτελεσματικό με το φάρμακο σύγκρισης. 
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Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Credelio Plus;   

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Credelio Plus (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερα από 
1 αλλά σε λιγότερα από 10 στα 1 000 υπό θεραπεία ζώα) είναι διάρροια και έμετος, ανορεξία (απώλεια 
βάρους), μυικοί τρόμοι, λήθαργος (έλλειψη ενέργειας), κνησμός και αλλαγές στη συμπεριφορά. 

Επειδή οι ψύλλοι και οι κρότωνες πρέπει να έχουν αρχίσει να τρέφονται από το ζώο προκειμένου να 
θανατωθούν από το Credelio Plus, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης νόσων με τις οποίες 
ενδέχεται να μολυνθούν. 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναφερθεί με το Credelio Plus, 
συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

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

Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης, πρέπει να ζητείται ιατρική βοήθεια και να επιδεικνύεται στο γιατρό 
το φύλλο οδηγιών χρήσης ή η ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. 

Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου συνιστάται το πλύσιμο των χεριών. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Credelio Plus στην ΕΕ;   

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Credelio Plus υπερτερούν των 
διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω φαρμάκου 
στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Credelio Plus 

Το Credelio Plus έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 14.04.2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Credelio Plus διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: Μάιος 2021. 
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