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Credelio Plus (lotilaner/milbemicinoksim) 
Pregled zdravila Credelio Plus in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Credelio Plus in za kaj se uporablja? 

Credelio Plus je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja pri psih za zdravljenje 
sočasnih infestacij s paraziti, ki živijo zunaj telesa živali (klopi in/ali bolhe) in v njem (črvi). Zdravilo se 
lahko uporablja kot del zdravljenja za obvladovanje alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe 
(alergijske reakcije na ugrize bolh). 

Zdravilo Credelio Plus vsebuje učinkovini lotilaner in milbemicinoksim. 

Kako se zdravilo Credelio Plus uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Credelio Plus je le na recept. 

Zdravilo je na voljo v obliki žvečljivih tablet petih različnih jakosti. Odmerek je odvisen od telesne 
mase psa. Tablete se dajejo s hrano ali po hranjenju. Potrebo, urnik in pogostnost zdravljenja z 
zdravilom Credelio Plus mora oceniti veterinar, ki zdravilo predpisuje. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Credelio Plus glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Credelio Plus deluje? 

Učinkovini v zdravilu Credelio Plus delujeta tako, da ovirata način prenosa signalov med živčnimi 
celicami v živčnem sistemu zajedavcev, kar povzroči paralizo in pogin zajedavca. 

Lotilaner deluje kot ektoparaziticid. To pomeni, da ubije zajedavce, ki živijo na koži ali v dlaki živali, 
kot so na primer bolhe in klopi. Lotilaner uniči parazite, ki so zaužili kri živali. Da bi bili bolhe in klopi 
izpostavljeni učinkovini, se morajo pritrditi na kožo in se začeti hraniti s krvjo živali. Lotilaner ubije 
bolhe, preden te lahko izležejo jajčeca, in tako pomaga zmanjšati kontaminacijo okolja psa. Zdravilo 
ubije bolhe v 4 urah, klope pa v 48 urah po prisesanju in učinkuje en mesec. 

Milbemicinoksim deluje kot endoparaziticid. To pomeni, da ubije parazite, ki so prisotni v telesu psa, 
kot so gliste, trakulje, bičeglavci in pljučni črvi. Preprečuje tudi okužbo s srčno glisto. 
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Kakšne koristi je zdravilo Credelio Plus izkazalo v študijah? 

Bolhe 

V 12-tedenski terenski študiji, izvedeni v EU, ki je vključevala pse, naravno izpostavljene bolham, je 
138 psov vsake štiri tedne prejelo zdravilo Credelio Plus, 67 psov pa drugo zdravilo, ki je vsebovalo 
afoksolaner in milbemicinoksim. Študija je pokazala, da je bilo zdravilo Credelio Plus v obdobju 
zdravljenja enako učinkovito kot primerjalno zdravilo pri zmanjševanju števila bolh. Pri psih, 
zdravljenih z zdravilom Credelio Plus, se je število bolh zmanjšalo za več kot 98 %. V obeh skupinah je 
prišlo do zmanjšanja alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe. 

Klopi 

V 12-tedenski terenski študiji, izvedeni v EU, ki je vključevala pse, naravno izpostavljene klopom, je 
149 psov vsake štiri tedne prejelo zdravilo Credelio Plus, 75 psov pa drugo zdravilo, ki je vsebovalo 
afoksolaner in milbemicinoksim. Študija je pokazala, da je bilo zdravilo Credelio Plus pri zmanjševanju 
števila klopov v obdobju zdravljenja enako učinkovito kot primerjalno zdravilo. Pri psih, zdravljenih z 
zdravilom Credelio Plus, se je število klopov zmanjšalo za več kot 96 %. 

Gastrointestinalni nematodi 

V terenski študiji, izvedeni v EU, ki je vključevala pse, naravno izpostavljene glistam (T. canis, T. 
leonina), trakuljam (A. caninum) in bičeglavcem (T. vulpis), je 278 psov prejelo zdravilo Credelio Plus, 
117 psov pa drugo zdravilo, ki je vsebovalo afoksolaner in milbemicinoksim. Študija je na podlagi 
zmanjšanja števila jajčec v blatu od 7 do 10 dni po zdravljenju pokazala, da je zdravilo Credelio Plus 
enako učinkovito kot primerjalno zdravilo (88,9 % za T. canis, 94,5 % za A. caninum in 91,5 % za T. 
vulpis). 

Pljučni črvi 

Učinkovitost zdravila Credelio Plus pri okužbi s pljučnimi črvi (A. vazorum) ni bila dokazana s terensko 
študijo. Namesto tega je predlagatelj pokazal, da je način delovanja učinkovine milbemicinoksim v 
zdravilu Credelio Plus v telesu živali podoben načinu njenega delovanja, kadar je vključena v 
primerljiva zdravila. 

Srčna glista 

V 11-mesečni terenski študiji, izvedeni na območjih z visoko prevalenco v ZDA, v katero so bili 
vključeni psi, ki so bili naravno izpostavljeni srčnim glistam (D. immitis), je 112 psov enkrat mesečno 
prejelo zdravilo Plus, 126 psov pa drugo zdravilo, ki vsebuje lufenuron in milbemicinoksim. Na podlagi 
testov na srčne gliste (antigenski in mikrofilarijski testi) pred začetkom zdravljenja ter 120, 240 in 
330 dni po začetku zdravljenja je študija pokazala, da je zdravilo Credelio Plus preprečilo okužbo s 
srčno glisto pri 100 % živali v študiji in da je bilo enako učinkovito kot primerjalno zdravilo. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Credelio Plus? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Credelio Plus (ki lahko prizadenejo več kot 1 in manj kot 10 živali 
od 1000 zdravljenih živali) so driska in bruhanje, anoreksija (izguba telesne mase), mišični tremor, 
letargija (pomanjkanje energije), srbenje in spremembe vedenja. 

Ker se morajo bolhe in klopi začeti hraniti z živaljo, da bi jih zdravilo Credelio Plus uničilo, lahko 
obstaja tveganje za prenos bolezni, s katerimi so morda okuženi. 

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Credelio Plus, glejte 
navodilo za uporabo. 
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Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Če človek zdravilo nenamerno zaužije, se je treba posvetovati z zdravnikom in mu pokazati navodilo za 
uporabo ali nalepko. 

Po ravnanju z zdravilom si je treba umiti roke. 

Zakaj je bilo zdravilo Credelio Plus odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Credelio Plus večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Credelio Plus 

Zdravilo Credelio Plus je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU 14.04.2021. 

Nadaljnje informacije za zdravilo Credelio Plus so na voljo na spletni strani agencije: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen maja 2021. 
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