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Credelio Plus (lotilaner/oximă de milbemicină) 
Prezentare generală a Credelio Plus și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Credelio Plus și pentru ce se utilizează? 

Credelio Plus este un medicament de uz veterinar utilizat la câini pentru tratarea infestărilor 
concomitente cu paraziți care trăiesc în afara corpului (căpușe și/sau purici) și în corpul animalului 
(viermi). Medicamentul poate fi utilizat ca parte a tratamentului pentru dermatită alergică la purici (o 
reacție alergică la mușcătura de purice). 

Credelio Plus conține substanțele active lotilaner și oximă de milbemicină. 

Cum se utilizează Credelio Plus? 

Credelio Plus se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

Medicamentul este disponibil sub formă de comprimate masticabile în cinci concentrații diferite. Doza 
depinde de greutatea câinelui. Comprimatele trebuie administrate odată cu mâncarea sau după 
hrănire. Necesitatea, programul și frecvența tratamentului cu Credelio Plus trebuie evaluate de medicul 
veterinar care prescrie medicamentul. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Credelio Plus, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Credelio Plus? 

Substanțele active din Credelio Plus acționează afectând transmisia semnalelor dintre celulele nervoase 
(neurotransmisia) ale sistemului nervos al paraziților, ceea ce duce la paralizia și moartea parazitului. 

Lotilanerul acționează ca „ectoparaziticid”, adică omoară paraziții care trăiesc pe pielea sau în blana 
animalelor, cum sunt puricii și căpușele. Lotilanerul omoară paraziții care au ingerat sângele 
animalului. Prin urmare, pentru a fi expuși la substanța activă, puricii și căpușele trebuie să se fi atașat 
de piele și să fi început să se hrănească cu sângele animalului. Lotilanerul omoară puricii înainte să 
poată depune ouă, ajutând astfel la reducerea contaminării mediului câinelui. Medicamentul omoară 
puricii în decurs de 4 ore, iar căpușele în decurs de 48 de ore de la fixare și este eficace timp de o 
lună. 
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Oxima de milbemicină acționează ca „endoparaziticid”, adică omoară paraziții prezenți în corpul 
câinelui, cum sunt viermii rotunzi, viermii cu cârlig, viermii bici și viermii pulmonari. De asemenea, 
previne infestarea cu dirofilaria. 

Ce beneficii a prezentat Credelio Plus pe parcursul studiilor? 

Purici 

Într-un studiu de teren cu durata de 12 săptămâni desfășurat în UE, care a cuprins câini expuși în mod 
natural la purici, 138 de câini au fost tratați cu Credelio Plus o dată la patru săptămâni, iar 67 de câini 
au fost tratați cu alt medicament, care conține afoxolaner și oximă de milbemicină. Studiul a 
demonstrat că Credelio Plus a fost la fel de eficace ca medicamentul cu care a fost comparat în 
reducerea numărului de purici în perioada de tratament. La câinii tratați cu Credelio Plus, numărul de 
purici a scăzut cu peste 98 %. În ambele grupe s-a înregistrat o reducere a ratei de dermatită alergică 
provocată de purici. 

Căpușe 

Într-un studiu de teren cu durata de 12 săptămâni desfășurat în UE, care a cuprins câini expuși în mod 
natural la căpușe, 149 de câini au fost tratați cu Credelio Plus o dată la patru săptămâni, iar 75 de câini 
au fost tratați cu alt medicament, care conține afoxolaner și oximă de milbemicină. Studiul a arătat că 
Credelio Plus este la fel de eficace ca medicamentul cu care a fost comparat în reducerea numărului de 
căpușe în perioada de tratament. La câinii tratați cu Credelio Plus, numărul de căpușe a scăzut cu 
peste 96 %. 

Viermi gastrointestinali 

Într-un studiu de teren efectuat în UE, care a cuprins câini expuși în mod natural la viermi rotunzi 
(T. canis, T. leonina), viermi cu cârlig (A. caninum) și viermi bici (T. vulpis), 278 de câini au fost tratați 
cu Credelio Plus, iar 117 câini au fost tratați cu alt medicament, care conține afoxolaner și oximă de 
milbemicină. Studiul a arătat că Credelio Plus a fost la fel de eficace ca medicamentul cu care a fost 
comparat în reducerea numărului de ouă din fecale la 7-10 zile după tratament (88,9 % pentru 
T. canis, 94,5 % pentru A. caninum și 91,5 % pentru T. vulpis). 

Viermi pulmonari 

Eficacitatea Credelio Plus împotriva viermilor pulmonari (A. vasorum) nu a fost demonstrată printr-un 
studiu de teren. În schimb, solicitantul a demonstrat că modul în care se comportă în organismul 
animalului substanța activă oximă de milbemicină conținută de Credelio Plus este similar cu modul în 
care se comportă când este inclusă în medicamente comparabile. 

Viermi cardiaci 

Într-un studiu de teren cu durata de 11 luni, efectuat în zone de prevalență mare din SUA, care a 
cuprins câini expuși în mod natural la viermi cardiaci (D. immitis), 112 câini au fost tratați lunar cu 
Credelio Plus și 126 de câini cu alt medicament, care conține lufenuron și oximă de milbemicină. Pe 
baza testelor de viermi cardiaci (teste de antigen și microfilaric) înainte de începerea tratamentului și 
la 120, 240 și 330 de zile după aceea, studiul a arătat că Credelio Plus a prevenit infecția cu viermi 
cardiaci la 100 % din animalele utilizate în studiu și că a fost la fel de eficace ca medicamentul 
comparator. 
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Care sunt riscurile asociate cu Credelio Plus? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Credelio Plus (care pot afecta mai mult de 1 animal, dar 
mai puțin de 10 din 1 000 de animale tratate) sunt diaree și vărsături, anorexie (scădere în greutate), 
tremor muscular, letargie (lipsă de energie), mâncărime și modificări de comportament. 

Întrucât puricii și căpușele trebuie să înceapă să se hrănească cu sângele câinelui pentru ca Credelio 
Plus să-i poată omorî, nu se poate exclude riscul de transmitere a bolilor cu care este posibil să fie 
infectați paraziții. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse asociate cu Credelio Plus, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În caz de înghițire accidentală a produsului, persoana respectivă trebuie să solicite sfatul medicului, 
căruia trebuie să i se arate prospectul sau eticheta. 

Mâinile trebuie spălate după manipularea medicamentului. 

De ce a fost autorizat Credelio Plus în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Credelio Plus sunt mai mari decât 
riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Credelio Plus 

Credelio Plus a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 14.04.2021. 

Informații suplimentare cu privire la Credelio Plus sunt disponibile pe site-ul agenției: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în mai 2021. 
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