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Evicto (selamektiin) 
Evicto ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Evicto ja milleks seda kasutatakse? 

Evicto on parasiidivastane ravim, mida kasutatakse kassidel ja koertel naha- ja karvastikuparasiitide 
(nt kirpude ja lestade) infestatsioonide raviks ja ennetuseks ning uss-siseparasiitidega loomade raviks. 
Seda kasutatakse järgmistel näidustustel: 

• kassidel ja koertel kirbuinfestatsioonide raviks ja ennetuseks, hävitades täiskasvanud kirpe, 
kirbuvastseid ja -mune loomal ning tiinete või imetavate kasside ja koerte pesas; seda tohib 
kasutada ka kirbuallergiast tingitud dermatiidi (nahapõletiku) ravi osana; 

• kassidel ja koertel südameusstõve ennetuseks; 

• kassidel ja koertel kuulmelestade hävitamiseks; 

• kassidel täiskasvanud sooleümarusside ja soole-kidakärssusside hävitamiseks; 

• koertel täiskasvanud sooleümarusside hävitamiseks; 

• kassidel ja koertel väiviliste (teatud täitaolised välisparasiidid) infestatsioonide raviks; 

• koertel sarkoptoosi (süüdiklestsügeliste) raviks. 

Evicto sisaldab toimeainena selamektiini ja on geneeriline ravim. See tähendab, et Evicto sisaldab 
sama toimeainet ja toimib samamoodi kui võrdlusravim Stronghold, millel juba on Euroopa Liidus 
müügiluba. 

Kuidas Evictot kasutatakse? 

Evictot turustatakse täpilahusena 2 kontsentratsioonis (6% ja 12%) ning tuubides mitmesugustes 
tugevustes (15, 30, 45, 60, 120, 240 ja 360 mg). Evicto on retseptiravim. Kasutatav tugevus ja 
annustamiskordade arv oleneb looma kehamassist ja liigist ning parasiidist. Looma kaela tagaosas 
abaluude ees lükatakse karv laiali ja tuubi sisu pigistatakse nahale. Toimeaine imendub läbi naha ja 
toimib looma kogu organismis. 

Kui vajate Evictoga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 
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Kuidas Evicto toimib? 

Evicto sisaldab toimeainena selamektiini, mis on avermektiinide rühma kuuluv parasiidivastane aine. 
Selamektiin aktiveerib parasiidi närvi- ja lihaserakkude pinnal olevad kloriidikanalid (teatud valgud), 
mille kaudu sisenevad kloriidiioonid närvirakkudesse ja häirivad nende normaalset elektrilist aktiivsust. 
See halvab või surmab parasiidid. 

Kuidas Evictot uuriti? 

Võrdlusravimiga Stronghold on juba tehtud toimeaine heakskiidetud näidustuste kasulikkuse ja riski 
uuringud ja neid ei ole vaja Evictoga korrata. 

Nagu iga ravimi korral, esitas ettevõte uuringud Evicto kvaliteedi kohta. Bioekvivalentsust, st kas 
Evicto imendub organismis samamoodi kui võrdlusravim, et saavutada toimeaine sarnane sisaldus 
veres, ei olnud vaja uurida. See polnud vajalik, sest Evictol on sama koostis kui võrdlusravimil ja 
nahale kandmisel on toimeaine eeldatav imendumine mõlemal ravimil ühesugune. 

Milles seisneb Evicto kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad? 

Et Evicto on geneeriline ravim, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Evicto ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. Et Evicto on geneeriline 
ravim, siis on meetmed samad mis võrdlusravimil. 

Miks Evicto ELis heaks kiideti? 

Euroopa Ravimiamet järeldas, et vastavalt ELi nõuetele on tõendatud Evicto võrreldavus ravimiga 
Stronghold. Seetõttu on amet arvamusel, et nagu ka Strongholdi korral, ületab Evicto kasulikkus 
sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Evicto kohta 

Evicto müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 19/07/2019. 

Lisateave Evicto kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/evicto. 

Teave võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2019.  
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