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Credelio Plus (lotilaneeri/milbemysiinioksiimi) 
Yleistiedot Credelio Plus -valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty 
EU:ssa 

Mitä Credelio Plus on ja mihin sitä käytetään? 

Credelio Plus on eläinlääke, jota käytetään koirien loistartuntojen hoidossa, kun loisia esiintyy 
samanaikaisesti kehon ulkopuolella (puutiais- ja/tai kirpputartunta) ja kehon sisällä (madot). Lääkettä 
voidaan käyttää osana kirppuallergiasta aiheutuvan dermatiitin (kirpunpuremien aiheuttama allerginen 
reaktio) hoitoa. 

Credelio Plus -valmisteen vaikuttavat aineet ovat lotilaneeri ja milbemysiinioksiimi. 

Miten Credelio Plus -valmistetta käytetään? 

Credelio Plus on reseptivalmiste. 

Lääkettä on saatavana purutabletteina viitenä eri vahvuutena. Annostus määräytyy koiran painon 
mukaan. Tabletit annetaan koiralle ruoan mukana tai ruokailun jälkeen. Valmistetta määräävä 
eläinlääkäri arvioi Credelio Plus -hoidon tarpeellisuuden, aikataulun ja antotiheyden. 

Credelio Plus -valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Credelio Plus vaikuttaa? 

Credelio Plus -valmisteen vaikuttavat aineet toimivat häiritsemällä hermosolujen signaalien välitystä 
loisen hermostossa (neurotransmissiota), jolloin loinen halvaantuu ja kuolee. 

Lotilaneeri on ulkoloislääke. Se tarkoittaa sitä, että lääke tappaa eläinten iholla tai turkissa eläviä 
loisia, kuten kirppuja ja puutiaisia. Lotilaneeri tappaa loisia, jotka syövät lääkettä saaneen eläimen 
verta. Altistuakseen vaikuttavalle aineelle kirppujen ja puutiaisten on siis kiinnityttävä eläimen ihoon ja 
imettävä sen verta. Lotilaneeri tappaa kirput ennen kuin ne ennättävät munia. Tämä auttaa 
vähentämään koirien elinympäristön kontaminoitumista. Lääke tappaa kirput neljän tunnin kuluessa ja 
puutiaiset 48 tunnin kuluessa kiinnittymisestään. Sen teho säilyy kuukauden ajan. 
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Milbemysiinioksiimi on sisäloislääke. Se tarkoittaa sitä, että lääke tappaa koiran elimistössä olevia 
loisia, kuten sukkulamatoja, hakamatoja, piiskamatoja ja keuhkomatoja. Se estää myös 
sydänmatotartuntaa. 

Mitä hyötyä Credelio Plus -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kirput 

EU:ssa tehdyssä 12 viikkoa kestäneessä kenttätutkimuksessa, jossa oli mukana luonnollisen 
kirppualtistuksen saaneita koiria, 138 koiralle annettiin Credelio Plus -valmistetta neljän viikon välein 
ja 67 koiralle toista lääkettä, joka sisälsi afoksolaneeria ja milbemysiinioksiimia. Tutkimus osoitti, että 
Credelio Plus vähensi kirppujen määrää yhtä tehokkaasti kuin vertailuvalmiste hoidon aikana. Credelio 
Plus -valmisteella hoidetuilla koirilla kirppujen määrä väheni yli 98 prosenttia. Kummassakin ryhmässä 
kirppuallergiaan liittyvän ihotulehduksen esiintyminen vähentyi. 

Puutiaiset 

EU:ssa tehdyssä 12 viikkoa kestäneessä kenttätutkimuksessa, jossa oli mukana luonnollisen 
puutiaisaltistuksen saaneita koiria, 149 koiralle annettiin Credelio Plus -valmistetta neljän viikon välein 
ja 75 koiralle toista lääkettä, joka sisälsi afoksolaneeria ja milbemysiinioksiimia. Tutkimus osoitti, että 
Credelio Plus vähensi puutiaismäärää yhtä tehokkaasti kuin vertailuvalmiste hoidon aikana. Credelio 
Plus -valmisteella hoidetuilla koirilla puutiaisten määrä väheni yli 96 prosenttia. 

Maha- ja suolistomadot 

EU:ssa tehdyssä kenttätutkimuksessa, jossa oli mukana sukkulamadoille (T. canis, T. leonina), 
hakamadoille (A. caninum) ja piiskamadoille (T. vulpis) luonnollisesti altistuneita koiria, 278 koiralle 
annettiin Credelio Plus -valmistetta ja 117 koiralle toista afoksolaneeria ja milbemysiinioksiimia 
sisältävää lääkettä. Tutkimus osoitti Credelio Plus -valmisteen olevan yhtä tehokas kuin 
vertailuvalmiste, sillä se vähensi vastaavalla tavalla munien määrää ulosteessa 7–10 päivää hoidon 
jälkeen tarkasteltuna (T. canis 88,9 prosenttia, A. caninum 94,5 prosenttia ja T. vulpis 
91,5 prosenttia). 

Keuhkomato 

Credelio Plus -valmisteen tehoa keuhkomadon (A. vasorum) torjumisessa ei osoitettu 
kenttätutkimuksella. Sen sijaan hakija osoitti, että Credelio Plus -valmisteen vaikuttava aine 
milbemysiinioksiimi käyttäytyy eläinten elimistössä samalla tavalla kuin muissa vastaavanlaisissa 
lääkkeissä. 

Sydänmato 

Yhdysvalloissa tehtiin 11 kuukautta kestänyt kenttätutkimus, jossa oli mukana luonnollisesti 
sydänmadolle (D. immitis) altistuneita koiria. Tutkimuksessa 112 koiralle annettiin kuukausittain 
Credelio Plus -valmistetta ja 126 koiralle toista lääkettä, joka sisälsi lufenuronia ja 
milbemysiinioksiimia. Ennen hoidon aloittamista ja 120, 240 ja 330 päivää sen aloittamisen jälkeen 
tehtyjen sydänmatotestien (antigeeni- ja mikrofilariaritestit) perusteella tutkimus osoitti, että Credelio 
Plus ehkäisi sydänmatotartuntaa 100 prosentilla tutkimuksessa mukana olleista koirista ja että se oli 
yhtä tehokas kuin vertailuvalmiste. 

Mitä riskejä Credelio Plus -valmisteeseen liittyy? 

Credelio Plus -valmisteen yleisimmät haittavaikutukset (joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä 
mutta alle kymmenellä tuhannesta hoidetusta eläimestä) ovat ripuli ja oksentelu, anoreksia 
(painonlasku), lihasvapina, letargia (energian puute), kutina ja muutokset käyttäytymisessä. 
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Koska kirppujen ja puutiaisten on imettävä eläimen verta, jotta Credelio Plus voisi tappaa ne, on 
olemassa riski, että loisten kantamat sairaudet siirtyvät isäntäeläimeen. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Credelio Plus -valmisteen haittavaikutuksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos henkilö vahingossa nielee valmistetta, on käännyttävä lääkärin puoleen ja näytettävä tälle 
pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen. 

Miksi Credelio Plus on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Credelio Plus -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Credelio Plus -valmisteesta 

Credelio Plus sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 14.04.2021. 

Lisää tietoa Credelio Plus -valmisteesta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi toukokuussa 2021. 
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