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Credelio Plus (lotilaner/milbemycínoxim) 
Všeobecný prehľad o lieku Credelio Plus a prečo bol v EÚ povolený 

Čo je liek Credelio Plus a na čo sa používa? 

Credelio Plus je veterinárny liek, ktorý sa používa u psov na liečbu súbežného napadnutia parazitmi 
žijúcimi na tele (blchy a/alebo kliešte) a v tele (červy) zvieraťa. Liek možno použiť v rámci liečby 
alergickej dermatitídy zapríčinenej blchami (alergickej reakcie na blšie uhryznutie). 

Liek Credelio Plus obsahuje liečivá lotilaner a milbemycínoxim. 

Ako sa liek Credelio Plus používa? 

Výdaj lieku Credelio Plus je viazaný na lekársky predpis. 

Liek je k dispozícii vo forme žuvacích tabliet v piatich rôznych silách. Dávka závisí od hmotnosti psa. 
Tablety sa majú podávať s krmivom alebo po kŕmení. Potrebu, harmonogram a frekvenciu liečby 
liekom Credelio Plus má zhodnotiť veterinár, ktorý liek predpisuje. 

Ak potrebujete viac informácií o používaní lieku Credelio Plus, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa (súčasť správy EPAR) alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Credelio Plus účinkuje? 

Liečivá lieku Credelio Plus pôsobia tak, že narušujú spôsob prenosu signálov medzi nervovými bunkami 
(neurotransmisiu) v nervovom systéme parazitov, čo vedie k ich paralýze a úhynu. 

Lotilaner pôsobí ako tzv. ektoparaziticíd. To znamená, že usmrcuje parazity, ktoré žijú na koži alebo 
v srsti zvierat, ako sú napríklad blchy a kliešte. Lotilaner usmrcuje parazity, ktoré nasali krv zvieraťa. 
Aby mohli byť blchy a kliešte vystavené pôsobeniu liečiva, musia sa prichytiť na kožu zvieraťa a začať 
sa živiť jeho krvou. Lotilaner usmrtí blchy ešte predtým, ako môžu naklásť vajíčka, čo pomôže znížiť 
kontamináciu prostredia, v ktorom pes žije. Liek usmrcuje blchy do 4 hodín a kliešte do 48 hodín 
po prichytení a je účinný jeden mesiac. 
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Milbemycínoxim pôsobí ako tzv. endoparaziticíd. Znamená to, že usmrcuje parazity prítomné v tele 
psa, ako sú oblé červy, machovce, tenkohlavce a pľúcne červy. Zabraňuje aj infekcii srdcovými 
červami. 

Aké prínosy lieku Credelio Plus boli preukázané v štúdiách? 

Blchy 

V 12-týždňovej terénnej štúdii vykonávanej v EÚ a zahŕňajúcej psy prirodzene vystavené blchám bolo 
každé štyri týždne 138 psov liečených liekom Credelio Plus, pričom 67 psom sa podával iný liek 
obsahujúci afoxolaner a milbemycínoxim. V štúdii sa preukázalo, že liek Credelio Plus bol pri znižovaní 
počtu bĺch počas obdobia liečby rovnako účinný ako porovnávací liek. U psov liečených liekom Credelio 
Plus došlo k zníženiu počtu bĺch o viac ako 98 %. V obidvoch skupinách došlo k zmierneniu alergickej 
dermatídy zapríčinenej blchami. 

Kliešte 

V 12-týždňovej terénnej štúdii vykonávanej v EÚ a zahŕňajúcej psy prirodzene vystavené kliešťom, 
bolo každé štyri týždne 149 psov liečených liekom Credelio Plus, pričom 75 psom sa podával iný liek 
obsahujúci afoxolaner a milbemycínoxim. V štúdii sa preukázalo, že liek Credelio Plus bol pri znižovaní 
počtu kliešťov počas obdobia liečby rovnako účinný ako porovnávací liek. U psov liečených liekom 
Credelio Plus došlo k zníženiu počtu kliešťov o viac ako 96 %. 

Gastrointestinálne nematódy 

V terénnej štúdii vykonávanej v EÚ a zahŕňajúcej psy prirodzene vystavené oblým červom (T. canis, T. 
leonina), machovcom (A. caninum) a tenkohlavcom (T. vulpis), bolo 278 psov liečených liekom 
Credelio Plus a 117 psom sa podával iný liek obsahujúci afoxolaner a milbemycínoxim. V štúdii sa 
preukázalo, že liek Credelio Plus je rovnako účinný ako porovnávací liek, a to na základe zníženia počtu 
vajíčok v truse 7 ‒ 10 dní po liečbe (88,9 % v prípade T. canis, 94,5 % v prípade A. caninum a 91,5 % 
v prípade T. vulpis). 

Pľúcny červ 

Účinnosť lieku Credelio Plus proti pľúcnym červom (A. vasorum) sa prostredníctvom terénnej štúdie 
nepreukázala. Žiadateľ namiesto toho preukázal, že spôsob, akým liečivo milbemycínoxim obsiahnutá v 
lieku Credelio Plus pôsobí v tele zvieraťa je podobný spôsobu pôsobenia v porovnateľných liekoch. 

Srdcový červ 

V 11-mesačnej terénnej štúdii vykonanej v oblastiach USA s vysokou prevalenciou týchto infekcií a 
zahŕňajúcej psy prirodzene vystavené srdcovým červom (D. immitis), bolo raz mesačne 112 psov 
liečených liekom Credelio Plus, pričom 126 psom sa podával iný liek obsahujúci lufenurón a 
milbemycínoxim. V rámci štúdie sa na základe testov na srdcové červy (antigénové a mikrofilárne 
testy), ktoré sa vykonali pred začiatkom liečby a 120, 240 a 330 dní po nej, preukázalo, že liek 
Credelio Plus zabraňuje infekcii srdcovými červami v prípade 100 % zvierat zaradených do štúdie a že 
bol rovnako účinný ako porovnávací liek. 

Aké riziká sa spájajú s liekom Credelio Plus? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Credelio Plus (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 zviera, ale menej ako 
10 liečených zvierat z 1 000) sú hnačka a vracanie, anorexia (zníženie hmotnosti), svalový tremor, 
letargia (nedostatok energie), svrbenie a zmeny správania. 
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Keďže blchy a kliešte sa musia začať živiť krvou zvieraťa, aby ich liek Credelio Plus mohol usmrtiť, 
môže nastať riziko prenosu ochorení, ktorými môžu byť nakazené. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Credelio Plus sa nachádza 
v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Ak dôjde u osoby k náhodnému prehltnutiu lieku, má ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať 
písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Po manipulácii s liekom sa majú umyť ruky. 

Prečo je liek Credelio Plus povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Credelio Plus sú väčšie ako jeho riziká a že 
môže byť povolený na jeho používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Credelio Plus 

Dňa 14.04.2021 liek Credelio Plus získal povolenie na uvedenie na trh platné v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o lieku Credelio Plus sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu máj 2021. 
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