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Evicto (selamektīns) 
Evicto pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Evicto un kāpēc tās lieto? 

Evicto ir pretparazītu zāles, ko lieto, lai ārstētu un novērstu invāzijas ar parazītiem, kas dzīvo uz ādas 
vai kaķu un suņu kažokādā, piemēram, blusas un kašķērces, kā arī pret tārpu parazītiem, kas dzīvo 
organismā. Zāles lieto šādos veidos: 

• blusu invāzijas ārstēšanai un profilaksei kaķiem un suņiem, iznīcinot pieaugušas blusas, to 
kāpurus un olas uz dzīvnieka, kā arī pakaišos kaķenēm un kucēm grūsnības un zīdīšanas 
periodā. Tās var lietot arī kā daļu no terapijas pret blusu izraisītu alerģisku dermatītu (ādas 
iekaisumu),  

• sirdstārpu slimības profilaksei kaķiem un suņiem, 

• auss ērcīšu ārstēšanai kaķiem un suņiem, 

• pieaugušu zarnu apaļtārpu un āķtārpu ārstēšanai kaķiem, 

• pieaugušu zarnu apaļtārpu ārstēšanai suņiem, 

• grauzējutu invāziju ārstēšanai kaķiem un suņiem, 

• sarkoptozes (kašķa) ārstēšanai suņiem. 

Evicto satur aktīvo vielu selamektīnu un ir “ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Evicto sastāvā ir tā pati 
aktīvā viela un tās darbojas līdzīgi “atsauces zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar 
nosaukumu Stronghold.  

Kā lieto Evicto? 

Šīs zāles ir pieejamas kā šķīdums pilināšanai uz ādas divās dažādās koncentrācijās (6 % un 12 %) un 
tūbiņās ar dažādiem izmēriem (15, 30, 45, 60, 120, 240 un 360 mg). Tās var iegādāties tikai pret 
recepti. Lietojamais stiprums un apjoms ir atkarīgi no ārstējamā dzīvnieka svara un sugas, kā arī no 
parazīta veida. Pēc apmatojuma pašķiršanas tūbiņas saturu izspiež uz ādas kaķa kakla pamatnē plecu 
lāpstiņu priekšpusē. Aktīvā viela iesūcas caur ādu un iedarbojas uz visu dzīvnieka organismu.  
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Papildu informāciju par Evicto lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar veterinārārstu 
vai farmaceitu. 

Kā Evicto darbojas? 

Evicto satur selamektīnu, kas ir “avermektīna” klases pretparazītu zāles. Selamektīns aktivizē uz 
parazīta nervu un muskuļu šūnu virsmas esošus īpašus proteīnus, ko sauc par “hlorīda kanāliem”, kuri 
lādētajām hlorīda daļiņām ļauj iekļūt parazīta nervu šūnās un pārtraukt to normālo elektrisko aktivitāti. 
Tas parazītiem izraisa paralīzi vai nāvi. 

Kā noritēja Evicto izpēte? 

Pētījumi par aktīvās vielas ieguvumu un risku apstiprinātajā lietošanā jau ir veikti ar atsauces zālēm 
Stronghold, un ar Evicto tie nav jāatkārto.  

Tāpat kā visām zālēm, uzņēmums iesniedza pētījumus par Evicto kvalitāti. “Bioekvivalences” pētījumi, 
lai noskaidrotu, vai Evicto uzsūcas līdzīgi kā atsauces zāles, lai panāktu tādu pašu aktīvās vielas līmeni 
asinīs, nebija nepieciešami. Tas ir tāpēc, ka Evicto sastāvs ir tāds pats kā atsauces zālēm un 
sagaidāms, ka, izsmidzinot zāles uz ādas, aktīvā viela abu zāļu gadījumā uzsūksies vienādi. 

Kāda ir Evicto ieguvumu un riska attiecība? 

Tā kā Evicto ir ģenēriskas zāles, to ieguvumu un riska attiecību uzskata par līdzvērtīgu atsauces zāļu 
ieguvumu un riska attiecībai. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Evicto lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. Piesardzības pasākumi ir tādi paši kā atsauces zālēm, jo Evicto ir ģenēriskas zāles. 

Kāpēc Evicto reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra secināja, ka saskaņā ar ES prasībām ir pierādīts, ka Evicto ir salīdzināmas ar 
Stronghold. Tāpēc aģentūra uzskatīja, ka, tāpat kā Stronghold gadījumā, Evicto ieguvums pārsniedz 
identificēto risku un tās var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Evicto 

Evicto 19/07/2019 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Evicto ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/evicto.  

Aģentūras tīmekļa vietnē ir atrodama arī informācija par atsauces zālēm. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada maijā. 
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