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Credelio Plus (lotilaner/milbemycinoxim) 
Sammanfattning av Credelio Plus och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Credelio Plus och vad används det för? 

Credelio Plus är ett veterinärmedicinskt läkemedel som ges till hundar för att behandla samtidiga 
angrepp av parasiter som lever utanpå (fästingar och/eller loppor) och inuti (maskar) djurets kropp. 
Läkemedlet kan ingå i behandlingen av allergisk dermatit orsakad av loppor (en allergisk reaktion mot 
loppbett). 

Credelio Plus innehåller de aktiva substanserna lotilaner och milbemycinoxim. 

Hur används Credelio Plus? 

Credelio Plus är receptbelagt. 

Läkemedlet finns som tuggtabletter i fem olika styrkor. Dosen beror på hundens vikt. Tabletterna ska 
ges tillsammans med föda eller efter utfodring. Behovet av behandling med Credelio Plus och 
behandlingens schema och frekvens ska utvärderas av den förskrivande veterinären. 

För mer information om hur du använder Credelio Plus, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Credelio Plus? 

De aktiva substanserna i Credelio Plus verkar genom att störa överföringen av signaler mellan 
nervcellerna (neurotransmission) i parasiternas nervsystem, vilket gör att parasiten paralyseras och 
dör. 

Lotilaner verkar som ett medel mot ektoparasiter. Detta innebär att det dödar parasiter som lever på 
djurens hud eller i deras päls, som till exempel loppor och fästingar. Lotilaner dödar parasiter som har 
livnärt sig på djurets blod. För att exponeras för den aktiva substansen måste loppor och fästingar 
därför ha bitit sig fast på huden och börjat livnära sig på djurets blod. Lotilaner dödar loppor innan de 
kan lägga ägg och hjälper därmed till att minska föroreningen av hundens miljö. Läkemedlet dödar 
loppor inom 4 timmar och fästingar inom 48 timmar efter det att de bitit sig fast och är effektivt i en 
månad. 
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Milbemycinoxim fungerar som ett medel mot endoparasiter. Detta innebär att det dödar parasiter som 
finns i hundens kropp, såsom rundmask, hakmask, piskmask och fransk hjärtmask. Det förhindrar 
även hjärtmaskinfektion. 

Vilka fördelar med Credelio Plus har visats i studierna? 

Loppor 

I en 12 veckor lång fältstudie som utfördes i EU på hundar som naturligt exponerades för loppor 
behandlades 138 hundar med Credelio Plus var fjärde vecka och 67 hundar behandlades med ett annat 
läkemedel som innehöll afoxolaner och milbemycinoxim. Studien visade att Credelio Plus var lika 
effektivt som jämförelseläkemedlet när det gällde att minska antalet loppor under 
behandlingsperioden. Hos hundar som behandlades med Credelio Plus minskade antalet loppor med 
mer än 98 procent. I båda grupperna observerades en minskning av allergisk dermatit orsakad av 
loppor. 

Fästingar 

I en 12 veckor lång fältstudie som utfördes i EU på hundar som naturligt exponerades för fästingar 
behandlades 149 hundar med Credelio Plus var fjärde vecka och 75 hundar behandlades med ett annat 
läkemedel som innehöll afoxolaner och milbemycinoxim. Studien visade att Credelio Plus var lika 
effektivt som jämförelseläkemedlet när det gällde att minska antalet fästingar under 
behandlingsperioden. Hos hundar som behandlades med Credelio Plus minskade antalet fästingar med 
mer än 96 procent. 

Gastrointestinala maskar 

I en fältstudie som utfördes i EU på hundar som naturligt exponerades för rundmask (T. canis, T. 
leonina), hakmask (A. caninum) och piskmask (T. vulpis) behandlades 278 hundar med Credelio Plus 
och 117 hundar behandlades med ett annat läkemedel som innehöll afoxolaner och milbemycinoxim. 
Studien visade att Credelio Plus var lika effektivt som jämförelseläkemedlet baserat på dess minskning 
av antalet ägg i avföringen 7–10 dagar efter behandling (88,9 procent för T. canis, 94,5 procent för A. 
caninum och 91,5 procent för T. vulpis). 

Fransk hjärtmask 

Effekten av Credelio Plus mot fransk hjärtmask (A. vasorum) påvisades inte genom en fältstudie. I 
stället visade sökanden att den aktiva substansen i Credelio Plus, milbemycinoxim, verkar på samma 
sätt i djurets kropp som när den ingår i jämförbara läkemedel. 

Hjärtmask 

I en 11 månader lång fältstudie som utfördes i områden med hög prevalens i USA på hundar som 
naturligt exponerades för hjärtmask (D. immitis) behandlades varje månad 112 hundar med Credelio 
Plus och 126 hundar med ett annat läkemedel som innehöll lufenuron och milbemycinoxim. Studien 
visade, baserat på tester för hjärtmask (antigen- och mikrofilarialtester) innan behandlingen inleddes 
och 120, 240 och 330 dagar därefter, att Credelio Plus förhindrade hjärtmaskinfektion hos 100 procent 
av studiedjuren och att det var lika effektivt som jämförelseläkemedlet. 

Vilka är riskerna med Credelio Plus? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Credelio Plus (kan uppträda hos fler än 1 men färre än 
10 av 1 000 behandlade djur) är diarré och kräkningar, anorexi (viktminskning), muskeldarrningar, 
letargi (brist på energi), klåda och beteendeförändringar. 
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Eftersom loppor och fästingar måste börja livnära sig på djuret för att dödas av Credelio Plus kan det 
finnas en risk för överföring av sjukdomar som de kan vara infekterade med. 

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Credelio Plus finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Om du av misstag fått i dig läkemedlet, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 

Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet. 

Varför är Credelio Plus godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Credelio Plus är större än riskerna 
och att Credelio Plus skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Credelio Plus 

Den 14.04.2021 beviljades Credelio Plus ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Credelio Plus finns på EMA:s webbplats 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i maj 2021. 
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