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Credelio Plus (lotilaner/milbemicin-oxim) 
A Credelio Plus-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Credelio Plus és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Credelio Plus egy állatgyógyászati készítmény, amelyet kutyáknál alkalmaznak az állat testén kívül 
(kullancsok és/vagy bolhák) és belül (férgek) élő paraziták egyidejű fertőzéseinek kezelésére. A 
készítmény alkalmazható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (bolhacsípésre adott allergiás 
reakció) kezelésének részeként. 

A Credelio Plus hatóanyagként lotilanert és milbemicin-oximot tartalmaz. 

Hogyan kell alkalmazni a Credelio Plus-t? 

A Credelio Plus csak receptre kapható. 

A készítmény rágótabletta formájában, öt különböző hatáserősségben kapható. Az adag a kutya 
testtömegétől függ. A tablettákat etetéskor vagy etetés után kell beadni. A Credelio Plus-kezelés 
szükségességét, ütemezését és gyakoriságát a készítményt felíró állatorvosnak kell értékelnie. 

Amennyiben a Credelio Plus alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa 
el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Credelio Plus? 

A Credelio Plus hatóanyagai azáltal fejtik ki hatásukat, hogy a paraziták idegrendszerében megzavarják 
az idegsejtek közötti jelátvitelt (neurotranszmissziót), ami az élősködők bénulását és pusztulását 
eredményezi. 

A lotilaner „ektoparaziticidként” hat. Ez azt jelenti, hogy elpusztítja azokat az élősködőket, amelyek az 
állat bőrén vagy szőrzetében élnek, például a bolhákat és a kullancsokat. A lotilaner elpusztítja azokat 
az élősködőket, amelyek az állat vérét lenyelték. Ezért a bolháknak és kullancsoknak rá kell 
kapaszkodniuk a bőrre, és el kell kezdeniük az állat vérének szívását ahhoz, hogy ki legyenek téve a 
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hatóanyagnak. A lotilaner elpusztítja a bolhákat, még mielőtt petéket rakhatnának, hozzájárulva a 
kutya környezetében kialakuló fertőzöttség csökkentéséhez. A készítmény a bolhákat az állatra 
tapadástól számított 4 órán belül, a kullancsokat pedig 48 órán belül pusztítja el, és egy hónapig 
hatásos. 

A milbemicin-oxim „endoparaziticidként” hat. Ez azt jelenti, hogy elpusztítja a kutya szervezetében 
lévő parazitákat, például a fonálférgeket, a kampósférgeket, az ostorférgeket és a tüdőférgeket. 
Megelőzi a szívféregfertőzést is. 

Milyen előnyei voltak a Credelio Plus alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Bolhák 

Egy, bolháknak természetes úton kitett kutyákkal az Európai Unióban végzett, 12 hetes 
terepvizsgálatban 138 kutyát négyhetente Credelio Plus-szal, 67 kutyát pedig egy másik, afoxolanert 
és milbemicin-oximot tartalmazó készítménnyel kezeltek. A vizsgálat azt mutatta, hogy a Credelio Plus 
a kezelési időszak alatt ugyanolyan hatékonyan csökkentette a bolhák számát, mint az összehasonlító 
készítmény. A Credelio Plus-szal kezelt kutyáknál a bolhák száma több mint 98%-kal csökkent. 
Mindkét csoportban csökkent a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás előfordulása. 

Kullancsok 

Egy, kullancsoknak természetes úton kitett kutyákkal az Európai Unióban végzett, 12 hetes 
terepvizsgálatban 149 kutyát négyhetente Credelio Plus-szal, 75 kutyát pedig egy másik, afoxolanert 
és milbemicin-oximot tartalmazó készítménnyel kezeltek. A vizsgálat azt mutatta, hogy a Credelio Plus 
a kezelési időszak alatt ugyanolyan hatékonyan csökkentette a kullancsok számát, mint az 
összehasonlító készítmény. A Credelio Plus-szal kezelt kutyáknál a kullancsok száma több mint 96%-
kal csökkent. 

Gyomor-bél férgek 

Egy, fonálférgeknek (T. canis, T. leonina), kampósférgeknek (A. caninum) és ostorférgeknek (T. 
Vulpis)) természetes úton kitett kutyákkal az Európai Unióban végzett terepvizsgálatban 278 kutyát 
Credelio Plus-szal, 117 kutyát pedig egy másik, afoxolanert és milbemicin-oximot tartalmazó 
készítménnyel kezeltek. A vizsgálat azt mutatta, hogy a Credelio Plus ugyanolyan hatékony, mint az 
összehasonlító készítmény, amit az alapján állapítottak meg, hogy a kezelés után 7–10 nappal 
csökkent a bélsárban található peték száma (88,9%-kal a T. canis, 94,5%-kal az A. caninum és 
91,5%-kal a T. vulpis esetében). 

Tüdőféreg 

A Credelio Plus tüdőférgekkel (A. vasorum) szembeni hatásosságát nem igazolták terepvizsgálatban. 
Ehelyett a kérelmező igazolta, hogy a Credelio Plus-ban található milbemicin-oxim hatóanyag hasonló 
módon viselkedik az állat szervezetében, mint amikor hasonló készítmények hatóanyagaként 
alkalmazzák. 

Szívféreg 

Egy 11 hónapos terepvizsgálatban, amelyet szívférgeknek (D. immitis) természetes úton kitett 
kutyákkal végeztek magas előfordulási gyakoriságú területeken az Amerikai Egyesült Államokban, 112 
kutyát kezeltek havonta Credelio Plus-szal, 126 kutyát pedig egy másik, lufenuront és milbemicin-
oximot tartalmazó készítménnyel. A kezelés megkezdése előtt és 120, 240, illetve 330 nappal a 
kezelés után végzett szívférgességi tesztek (antigén- és mikrofilariás tesztek) alapján a vizsgálat azt 
mutatta, hogy a Credelio Plus a vizsgált állatok 100%-ánál megelőzte a szívféregfertőzést, és 
ugyanolyan hatékony volt, mint az összehasonlító készítmény. 
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Milyen kockázatokkal jár a Credelio Plus alkalmazása? 

A Credelio Plus leggyakoribb mellékhatásai (1000 kezelt állat közül több mint 1-nél, de kevesebb mint 
10-nél jelentkezhet) a hasmenés, hányás, testtömegcsökkenés (anorexia), izomremegés, energiahiány 
(letargia), viszketés és a viselkedés megváltozása. 

vállalkozásátMivel ahhoz, hogy a Credelio Plus elpusztítsa a bolhákat és kullancsokat, azoknak előbb el 
kell kezdeniük táplálkozni az állatból, nem kizárt az esetleg hordozott betegségek átvitelének veszélye. 

A Credelio Plus alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a használati 
utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A készítmény véletlen lenyelése esetén orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. 

A készítmény alkalmazása után kezet kell mosni. 

Miért engedélyezték a Credelio Plus forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Credelio Plus alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Credelio Plus-szal kapcsolatos egyéb információ 

2021.04.14 -án/-én a Credelio Plus az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

A Credelio Plus-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 05-2021. 
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