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Credelio Plus (lotilaneer/milbemütsiinoksiim) 
Credelio Plusi ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Credelio Plus ja milleks seda kasutatakse? 

Credelio Plus on veterinaarravim, millega ravitakse koertel samaaegseid välisparasiitide (puugid ja/või 
kirbud) ja siseparasiitide (ussid) infestatsioone. Credelio Plusi tohib kasutada kirbuallergiast 
põhjustatud dermatiidi (allergiline reaktsioon kirbuhammustustele) ravi osana. 

Credelio Plus sisaldab toimeainetena lotilaneeri ja milbemütsiinoksiimi. 

Kuidas Credelio Plusi kasutatakse? 

Credelio Plus on retseptiravim. 

Ravimit turustatakse viie tugevusega närimistablettidena. Annus sõltub koera kehamassist. Tablette 
tuleb anda koos toiduga või pärast söötmist. Ravi määranud veterinaararst peab hindama Credelio 
Plusiga ravi vajalikkust, ajakava ja sagedust. 

Kui vajate Credelio Plusiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge 
oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Credelio Plus toimib? 

Credelio Plusi toimeained häirivad närvirakkude signaalivahetust (neurotransmissiooni) parasiitide 
närvisüsteemis, mis põhjustab parasiidi paralüüsi ja surma. 

Lotilaneer toimib ektoparasititsiidina ehk ainena, mis hävitab välisparasiite, kes elavad loomade nahal 
või karvades, näiteks kirpe ja puuke. Lotilaneer hävitab looma verd imenud parasiite. Toimeainega 
kokkupuutumiseks peavad kirbud ja puugid olema kinnitunud nahale ning imenud looma verd. 
Lotilaneer hävitab kirbud, enne kui nad jõuavad muneda, mis aitab vähendada parasiitide levimist 
koera ümbruskonnas. Ravim hävitab kirbud 4 tunni jooksul ja puugid 48 tunni jooksul kinnitumisest 
ning toimib ühe kuu jooksul. 

Milbemütsiinoksiim toimib endoparasititsiidina ehk ainena, mis hävitab siseparasiite koera organismis, 
näiteks ümarusse, kidausse, piugusse ja kopsuusse. Samuti ennetab see südameusstõbe. 
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Milles seisneb uuringute põhjal Credelio Plusi kasulikkus? 

Kirbud 

Euroopa Liidus tehtud 12-nädalases väliuuringus, milles uuriti looduslikult kirpudega kokku puutunud 
koeri, raviti 138 koera iga nelja nädala järel Credelio Plusiga ning 67 koera teise ravimiga, mis sisaldas 
afoksolaneeri ja milbemütsiinoksiimi. Uuring tõendas, et Credelio Plus oli raviperioodi ajal kirpude arvu 
vähendamisel sama efektiivne kui võrdlusravim. Credelio Plusiga ravitud koertel vähenes kirpude arv 
üle 98% võrra. Mõlemas rühmas täheldati kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi vähenemist. 

Puugid 

Euroopa Liidus toimunud 12-nädalases väliuuringus, milles uuriti looduslikult puukidega kokku 
puutunud koeri, raviti 149 koera iga nelja nädala järel Credelio Plusiga ning 75 koera teise ravimiga, 
mis sisaldas afoksolaneeri ja milbemütsiinoksiimi. Uuring tõendas, et Credelio Plus oli raviperioodi 
jooksul puukide arvu vähendamisel sama efektiivne kui võrdlusravim. Credelio Plusiga ravitud koertel 
vähenes puukide arv üle 96% võrra. 

Gastrointestinaalsed ussid 

Euroopa Liidus tehtud väliuuringus, milles uuriti koeri, kes puutusid looduslikult kokku ümarusside (T. 
canis, T. leonina), kidaussi (A. caninum) ja piugussiga (T. vulpis), raviti 278 koera Credelio Plusiga ja 
117 koera teise ravimiga, mis sisaldas afoksolaneeri ja milbemütsiinoksiimi. Uuring tõendas, et 
Credelio Plus oli 7–10 päeva pärast ravi roojas esinevate ussimunade arvu vähendamisel sama 
efektiivne kui võrdlusravim (T. canis 88,9%, A. caninum 94,5% ja T. vulpis 91,5%). 

Kopsuussid 

Väliuuringuga ei tõendatud Credelio Plusi efektiivsust kopsuussi (A. vasorum) vastu. Selle asemel 
tõendas taotleja, et Credelio Plusis sisalduva toimeaine milbemütsiinoksiimi toimimine looma 
organismis sarnaneb toimimisega, kui see on lisatud võrreldavatesse ravimitesse. 

Südameussid 

11-kuulises väliuuringus, mis tehti USAs suure levimusega piirkondades, kus uuriti koeri, kes olid 
looduslikult kokku puutunud südameussidega (D. immitis), raviti 112 koera iga kuu Credelio Plusiga ja 
126 koera teise ravimiga, mis sisaldas lufenurooni ja milbemütsiinoksiimi. Uuring tõendas enne ravi 
algust ning 120, 240 ja 330 päeva pärast ravi tehtud südameusstõve testide (antigeeni- ja 
mikrofilaariatestide) põhjal, et Credelio Plus ennetas südameusstõve 100%-l uuringuloomadest ja oli 
sama efektiivne kui võrdlusravim. 

Mis riskid Credelio Plusiga kaasnevad? 

Credelio Plusi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 
1000st ravitud loomast) on kõhulahtisus ja oksendamine, kaalukaotus, lihasevärinad, loidus, sügelus ja 
käitumismuutused. 

Et Credelio Plusi toime avaldumiseks peavad kirbud ja puugid imema koera verd, ei saa välistada 
haiguste levimise riski nakatunud parasiitide kaudu. 

Credelio Plusi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 
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Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi juhuslikul allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendi 
infolehte või etiketti. 

Pärast ravimi käsitsemist tuleb pesta käsi. 

Credelio Plusi Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Credelio Plusi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Credelio Plusi kohta 

Credelio Plusi müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 14.04.2021. 

Lisateave Credelio Plusi kohta on ameti veebilehel: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2021. 
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