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Evicto (selamectinum) 
Přehled informací o přípravku Evicto a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Evicto a k čemu se používá? 

Přípravek Evicto je antiparazitikum, které se používá k léčbě a prevenci infestací (zamoření) parazity, 
kteří žijí na kůži nebo v srsti koček a psů, jako jsou blechy a roztoči, a také k léčbě parazitóz 
vyvolaných červy žijícími uvnitř těla. Používá se takto: 

• k léčbě a prevenci zablešení u koček a psů usmrcením dospělých blech, jejich larev a vajíček na 
zvířeti a ve vrhu mláďat březích nebo kojících koček a fen. Může být používán také jako součást 
léčby alergické dermatitidy (zánětu kůže) vyvolané blechami, 

• k prevenci onemocnění vyvolaných dirofiláriemi u koček a psů, 

• k léčbě ušního svrabu u koček a psů, 

• k léčbě parazitóz vyvolaných dospělými střevními oblými červy a měchovci u koček, 

• k léčbě parazitóz vyvolaných dospělými střevními oblými červy u psů, 

• k léčbě infestace všenkami u koček a psů, 

• k léčbě sarkoptového svrabu u psů. 

Přípravek Evicto obsahuje léčivou látku selamektin a je to „generikum“. Znamená to, že přípravek 
Evicto obsahuje stejnou léčivou látku a působí stejně jako „referenční léčivý přípravek“, který je již 
v Evropské unii (EU) registrován, a sice přípravek Stronghold. 

Jak se přípravek Evicto používá? 

Léčivý přípravek je k dispozici ve formě roztoku pro nakapání na kůži - spot-on ve dvou různých 
koncentracích (6 % a 12 %) a v tubách různých velikostí (15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 
240 mg a 360 mg). Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Použitá síla 
a množství přípravku závisí na hmotnosti a druhu léčeného zvířete a na druhu parazita. Obsah tuby se 
vymáčkne na kůži po rozhrnutí srsti na bázi krku mezi lopatkami. Léčivá látka se vstřebá kůží a působí 
v celém těle zvířete. 

Více informací o používání přípravku Evicto naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 
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Jak přípravek Evicto působí? 

Přípravek Evicto obsahuje selamektin, což je antiparazitikum patřící do skupiny „avermektinů“. 
Selamektin aktivuje speciální bílkoviny zvané „chloridové kanály“ na povrchu nervových a svalových 
buněk parazitů, čímž umožňuje nabitým chloridovým částicím vstoupit do nervových buněk a narušuje 
jejich normální elektrickou aktivitu. To způsobuje paralýzu parazitů nebo jejich uhynutí. 

Jak byl přípravek Evicto zkoumán? 

Studie přínosů a rizik léčivé látky v rámci schválených použití již byly provedeny u referenčního 
léčivého přípravku Stronghold, pro přípravek Evicto je proto není nutné opakovat. 

Stejně jako v případě každého jiného léčivého přípravku předložila společnost pro přípravek Evicto 
studie týkající se kvality. Nebylo nutné provést žádné studie bioekvivalence, které by zjišťovaly, zda je 
přípravek Evicto vstřebáván podobně jako referenční léčivý přípravek a zda jeho podávání vede 
k vytvoření stejné hladiny léčivé látky v krvi. Důvodem je skutečnost, že přípravek Evicto má 
srovnatelné složení jako referenční léčivý přípravek a při podání přípravku na kůži se očekává, že léčivá 
látka bude u obou přípravků vstřebávána stejným způsobem. 

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Evicto? 

Jelikož přípravek Evicto je generikum, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky 
referenčního léčivého přípravku. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Evicto byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat. Vzhledem k tomu, že přípravek Evicto je generikum, uplatňovaná opatření jsou 
shodná jako v případě referenčního léčivého přípravku. 

Na základě čeho byl přípravek Evicto registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo 
prokázáno, že přípravek Evicto je srovnatelný s přípravkem Stronghold. Stanovisko agentury proto 
bylo takové, že stejně jako u přípravku Stronghold přínosy přípravku Evicto převyšují zjištěná rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Evicto 

Přípravku Evicto bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 19/07/2019. 

Další informace o přípravku Evicto jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/evicto. 

Na internetových stránkách agentury jsou rovněž k dispozici informace o referenčním léčivém 
přípravku. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v květnu 2019.  
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