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Credelio Plus (lotilaners/milbemicīna oksīms) 
Credelio Plus pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Credelio Plus un kāpēc tās lieto? 

Credelio Plus ir veterināras zāles, ko lieto suņiem, lai ārstētu vienlaicīgas infestācijas ar parazītiem, 
kuri dzīvo ārpus dzīvnieka ķermeņa (ērcēm un/vai blusām) un ķermenī (tārpiem). Šīs zāles var lietot 
arī, lai ārstētu blusu izraisītu alerģisku dermatītu (alerģisku reakciju uz blusu kodumiem). 

Credelio Plus satur aktīvās vielas lotilaneru un milbemicīna oksīmu. 

Kā lieto Credelio Plus? 

Credelio Plus var iegādāties tikai pret recepti. 

Zāles ir pieejamas kā piecu dažādu stiprumu košļājamās tabletes. Deva ir atkarīga no suņa svara. 
Tabletes jālieto kopā ar ēdienu vai pēc barošanas. Credelio Plus terapijas nepieciešamība, grafiks un 
biežums jānovērtē ārstējošajam veterinārārstam. 

Papildu informāciju par Credelio Plus lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Credelio Plus darbojas? 

Credelio Plus aktīvās vielas darbojas parazītu nervu sistēmā, traucējot signālu pārnesi starp nervu 
šūnām (neirotransmisiju) un izsaucot parazītu paralīzi un nāvi. 

Lotilaners darbojas kā “ektoparaziticīds”. Proti, tas nonāvē uz dzīvnieku ādas vai spalvās dzīvojošos 
parazītus, piemēram, blusas un ērces. Lotaliners nonāvē parazītus, kas uzņēmuši dzīvnieka asinis. 
Tādēļ, lai aktīvā viela iedarbotos uz blusām un ērcēm , tām jāpiesūcas ādai un jāsāk baroties ar 
dzīvnieka asinīm. Lotaliners nonāvē blusas, pirms tās var izdēt oliņas, un tādējādi palīdz mazināt suņa 
vides kontamināciju. Šīs zāles iznīcina blusas 4 stundu laikā un ērces 48 stundu laikā pēc to 
piesūkšanās, un tās ir efektīvas vienu mēnesi. 
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Milbemicīna oksīms ir “endoparaziticīds”. Tas nozīmē, ka tas iznīcina parazītus, kas atrodas suņa 
organismā, piemēram, apaļtārpus, āķtārpus, matgalvjus un plaušu tārpus. Tas novērš arī sirdstārpu 
infekciju. 

Kādi Credelio Plus ieguvumi atklāti pētījumos? 

Blusas 

Eiropas Savienībā veiktā 12 nedēļu lauka pētījumā, iesaistot suņus, kuri dabiski eksponēti blusu 
iedarbībai, 138 suņus ārstēja ar Credelio Plus ik pēc četrām nedēļām un 67 suņus ārstēja ar citām 
afoksolaneru un milbemicīna oksīmu saturošām zālēm. Pētījumā pierādīja, ka Credelio Plus ir tikpat 
efektīvas kā salīdzinājuma zāles blusu skaita samazināšanai ārstēšanas periodā. Ar Credelio Plus 
ārstētajiem suņiem blusu skaits samazinājās par vairāk nekā 98 %. Abās grupās samazinājās blusu 
izraisīta alerģiskā dermatīta biežums. 

Ērces 

Eiropas Savienībā veiktā 12 nedēļu lauka pētījumā, iesaistot suņus, kuri dabiski eksponēti ērču 
iedarbībai, 149 suņus ārstēja ar Credelio Plus ik pēc četrām nedēļām un 75 suņus ārstēja ar citām 
afoksolaneru un milbemicīna oksīmu saturošām zālēm. Pētījumā pierādīja, ka Credelio Plus ir tikpat 
efektīvas kā salīdzinājuma zāles, samazinot ērču skaitu ārstēšanas periodā. Ar Credelio Plus 
ārstētajiem suņiem ērču skaits samazinājās par vairāk nekā 96 %. 

Kuņģa-zarnu trakta tārpi 

ES veiktā lauka pētījumā, iesaistot suņus, kuri dabiski eksponēti apaļtārpu (T. canis, T. leonina), 
āķtārpu (A. caninum) un matgalvju (T. vulpis) iedarbībai, 278 suņus ārstēja ar Credelio Plus un 
117 suņus ārstēja ar citām afoksolaneru un milbemicīna oksīmu saturošām zālēm. Pētījumā pierādīja, 
ka Credelio Plus ir tikpat efektīvas kā salīdzinājuma zāles, pamatojoties uz tārpu oliņu skaita 
samazinājumu izkārnījumos 7–10 dienas pēc ārstēšanas (88,9 % T. canis, 94,5 % A. caninum un 
91,5 % T. vulpis). 

Plaušu tārpi 

Credelio Plus efektivitāte pret plaušu tārpiem (A. vasorum) netika pierādīta, veicot lauka pētījumu. Tā 
vietā pieteikuma iesniedzējs pierādīja, ka Credelio Plus sastāvā esošā aktīvā viela milbemicīna oksīms 
dzīvnieku organismā darbojas līdzīgi darbības veidam, kad tas ir iekļauts salīdzinājuma zālēs. 

Sirds tārpi 

Lauka pētījumā, kas ilga 11 mēnešus un ko veica ASV augstas izplatības apgabalos, iesaistot suņus, 
kuri dabiski eksponēti sirdstārpiem (D. immitis), 112 suņus ik mēnesi ārstēja ar Credelio Plus un 
126 suņus – ar citām zālēm, kas satur lufenuronu un milbemicīna oksīmu. Pamatojoties uz sirdstārpu 
testiem (antigēnu un mikrofilāriju testiem) pirms ārstēšanas uzsākšanas un pēc 120, 240 un 
330 dienām, pētījumā pierādīja, ka Credelio Plus novērš sirdstārpu infekciju 100 % pētījuma dzīvnieku 
un ka tās ir tikpat efektīvas kā salīdzinājuma zāles. 

Kāds risks pastāv, lietojot Credelio Plus? 

Visbiežākās Credelio Plus blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 no 1000 
ārstētajiem dzīvniekiem) ir caureja un vemšana, anoreksija (svara zudums), muskuļu tremors, 
letarģija (enerģijas trūkums), nieze un uzvedības izmaiņas. 

Lai Credelio Plus nonāvētu blusas un ērces, tām jāsāk baroties ar dzīvnieku, tāpēc var pastāvēt risks, 
ka parazīti pārnēsā slimības, ar kurām tie var būt inficēti. 
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Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Credelio Plus, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Ja cilvēks nejauši norijis zāles, jākonsultējas ar ārstu un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai 
marķējums. 

Pēc rīkošanās ar šīm zālēm jānomazgā rokas. 

Kāpēc Credelio Plus tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Credelio Plus, pārsniedz šo zāļu radīto risku un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Credelio Plus 

Credelio Plus 2021.04.14 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Credelio Plus ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada maijā. 
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