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Credelio Plus (lotilaner / oksym milbemycyny) 
Przegląd wiedzy na temat leku Credelio Plus i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Credelio Plus i w jakim celu się go stosuje? 

Credelio Plus to lek weterynaryjny stosowany u psów w leczeniu jednoczesnych inwazji pasożytów 
zewnętrznych (kleszczy i/lub pcheł) i wewnętrznych (robaków) organizmu zwierzęcia. Lek może być 
stosowany w ramach leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (reakcji alergicznej wywołanej 
ugryzieniami pcheł). 

Lek Credelio Plus zawiera substancje czynne lotilaner i oksym milbemycyny. 

Jak stosować lek Credelio Plus? 

Lek wydawany z przepisu lekarza. 

Lek jest dostępny w postaci tabletek do żucia o pięciu różnych mocach. Dawka zależy od masy ciała 
psa. Tabletki należy podawać z jedzeniem lub po zakończeniu karmienia zwierzęcia. Lekarz weterynarii 
przepisujący lek powinien ocenić konieczność, harmonogram i częstotliwość terapii lekiem Credelio 
Plus. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Credelio Plus, należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek Credelio Plus? 

Substancje czynne leku Credelio Plus działają poprzez zakłócanie przepływu sygnałów pomiędzy 
komórkami nerwowymi (neurotransmisja) w układzie nerwowym pasożytów, czego wynikiem jest 
paraliż i śmierć pasożyta. 

Lotilaner działa jako środek ektopasożytobójczy. Oznacza to, że zabija ona pasożyty zewnętrzne 
zasiedlające skórę i sierść zwierzęcia, takie jak pchły i kleszcze. Lotilaner zabija pasożyty, które 
spożyły krew zwierzęcia. Aby narazić się na działanie substancji czynnej, pchły i kleszcze muszą zatem 
przytwierdzić się do skóry zwierzęcia i rozpocząć żywienie jego krwią. Lotilaner zabija pchły, zanim są 
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one w stanie złożyć jaja, co pomaga zmniejszyć rozprzestrzenianie się pcheł w środowisku psa. Lek 
zabija pchły w ciągu 4 godzin, a kleszcze w ciągu 48 godzin od przytwierdzenia się do skóry i jest 
skuteczny przez jeden miesiąc. 

Oksym milbemycyny działa jako środek endopasożytobójczy. Oznacza to, że zabija on pasożyty obecne 
w organizmie psa, takie jak nicienie jelitowe, tęgoryjce, włosogłówki i nicienie płucne. Zapobiega on 
także robaczycy serca. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Credelio Plus zaobserwowano w 
badaniach? 

Pchły 

W trwającym 12 tygodni badaniu terenowym prowadzonym w UE z udziałem psów naturalnie 
narażonych na pchły 138 psów poddano leczeniu Credelio Plus co cztery tygodnie, a 67 psy leczono 
innym lekiem zawierającym afoksolaner i oksym milbemycyny. W badaniu wykazano, że lek Credelio 
Plus jest równie skuteczny jak lek porównawczy w zmniejszaniu liczby pcheł w okresie leczenia. U psów 
poddanych terapii lekiem Credelio Plus liczba pcheł zmniejszyła się o ponad 98%. W obu grupach 
doszło do zmniejszenia alergicznego pchlego zapalenia skóry. 

Kleszcze 

W trwającym 12 tygodni badaniu terenowym prowadzonym w UE z udziałem psów naturalnie 
narażonych na kleszcze 149 psów poddano leczeniu Credelio Plus co cztery tygodnie, a 75 psów 
leczono innym lekiem zawierającym afoksolaner i oksym milbemycyny. Badanie wykazało, że lek 
Credelio Plus jest równie skuteczny jak lek porównawczy w zmniejszaniu liczby kleszczy w okresie 
leczenia. U psów poddanych leczeniu Credelio Plus liczba kleszczy zmniejszyła się o ponad 96%. 

Robaki żołądkowo-jelitowe 

W badaniu terenowym przeprowadzonym w UE z udziałem psów naturalnie narażonych na działanie 
nicieni (T. canis, T. leonina), tęgoryjców (A. caninum) i włosogłówek (T. vulpis) 278 psom podano lek 
Credelio Plus, a 117 psów leczono innym lekiem zawierającym afoksolaner i oksym milbemycyny. W 
badaniu wykazano, że lek Credelio Plus jest równie skuteczny jak lek porównawczy w oparciu o 
zmniejszenie liczby jaj w kale 7–10 dni po leczeniu (88,9% w przypadku T. canis, 94,5% w przypadku 
A. caninum i 91,5% T. vulpis). 

Angiostrongyloza 

W badaniu terenowym nie wykazano skuteczności leku Credelio Plus przeciw nicieniom płucnym (A. 
vasorum). Zamiast tego wnioskodawca wykazał, że sposób, w jaki substancja czynna oksym 
milbemycyny zawarta w leku Credelio Plus zachowuje się w organizmie zwierzęcia, jest podobny do 
tego, jak się zachowuje, gdy jest zawarta w porównywalnych lekach. 

Robaczyca serca 

W trwającym 11 miesięcy badaniu terenowym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, 
obejmującym psy naturalnie narażone na robaczycę serca (D. immitis), co miesiąc 112 psów poddano 
terapii lekiem Credelio Plus, a 126 psów innym lekiem zawierającym lufenuron i oksym milbemycyny. 
W oparciu o wyniki testów na robaczycę serca (testy na antygen i mikrofilarię) przeprowadzonych 
przed rozpoczęciem leczenia oraz po 120, 240 i 330 dniach wykazano, że lek Credelio Plus zapobiegał 
robaczycy serca u 100% badanych zwierząt i był równie skuteczny jak lek porównawczy. 
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Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Credelio Plus? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Credelio Plus (mogące wystąpić u 
więcej niż 1 zwierzęcia na 10) to: biegunka i wymioty, brak łaknienia (utrata masy ciała), drżenie 
mięśni, letarg (brak energii), świąd i zmiany w zachowaniu. 

Ponieważ pchły i kleszcze muszą rozpocząć żywienie się zwierzęciem, aby zostać zabite przez Credelio 
Plus, może istnieć ryzyko przeniesienia chorób, którymi są zakażone. 

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Credelio Plus znajduje się w 
ulotce dla pacjenta. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W razie przypadkowego połknięcia leku przez człowieka należy zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić mu ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Po kontakcie z lekiem należy umyć ręce. 

Na jakiej podstawie lek Credelio Plus jest dopuszczony do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Credelio Plus 
przewyższają ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Credelio Plus 

W dniu 14.04.2021 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Credelio Plus, ważne w 
całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje na temat leku Credelio Plus znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Data ostatniej aktualizacji: 05-2021 r. 
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