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Evicto (selamektyna) 
Przegląd wiedzy na temat leku Evicto i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Evicto i w jakim celu się go stosuje? 

Evicto to lek przeciwpasożytniczy stosowany do leczenia inwazji pasożytów żyjących na skórze lub w 
sierści kotów i psów, takich jak pchły i roztocza, i do zapobiegania takim inwazjom, a także do leczenia 
inwazji nicieni w organizmie. Lek stosuje się w następujący sposób: 

• do leczenia inwazji i zapobiegania inwazjom u kotów i psów, przez zabijanie dorosłych pcheł, ich 
larw i ich jaj na zwierzęciu oraz w miotach ciężarnych lub karmiących kotek lub suk. Lek można 
również stosować jako element leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry,  

• do zapobiegania dirofilariozie u kotów i psów, 

• do leczenia świerzbu usznego u kotów i psów, 

• do leczenia dorosłych nicieni jelitowych i tęgoryjców jelitowych u kotów, 

• do leczenia dorosłych nicieni jelitowych u psów, 

• do leczenia wszołowicy u kotów i psów, 

• do leczenia świerzbu skórnego u psów. 

Evicto zawiera substancję czynną selamektynę i jest lekiem generycznym. Oznacza to, że lek Evicto 
zawiera tę samą substancję czynną i działa w taki sam sposób jak lek referencyjny o nazwie 
Stronghold, który jest już dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE).  

Jak stosować lek Evicto? 

Lek jest dostępny jako roztwór do nakrapiania w 2 różnych stężeniach (6% i 12%) oraz w tubkach o 
różnej mocy (15, 30, 45, 60, 120, 240 i 360 mg). Lek wydawany z przepisu lekarza. Moc dawki i liczba 
podań leku zależą od wagi i gatunku leczonego zwierzęcia oraz rodzaju pasożyta. Zawartość tubki 
wyciska się na skórę po rozgarnięciu sierści u podstawy szyi między łopatkami. Substancja czynna jest 
wchłaniana przez skórę i wykazuje działanie w całym organizmie zwierzęcia.  
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Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Evicto, należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek Evicto? 

Evicto zawiera selamektynę, która jest lekiem przeciwpasożytniczym należącym do klasy awermektyn. 
Selamektyna aktywuje określone białka zwane „kanałami chlorkowymi” na powierzchni komórek 
nerwowych i mięśniowych pasożyta, umożliwiając naładowanym cząstkom (jonom) chlorkowym 
przedostanie się do komórek nerwowych, co zakłóca ich normalną aktywność elektryczną. Prowadzi to 
do porażenia lub śmierci pasożytów. 

Jak badano lek Evicto  

Badania dotyczące korzyści i ryzyka stosowania substancji czynnej w zatwierdzonych wskazaniach 
przeprowadzono już z lekiem referencyjnym Stronghold i nie ma potrzeby ich powtarzać dla leku 
Evicto.  

Tak jak w przypadku wszystkich leków, firma przedstawiła badania jakości leku Evicto. Nie były 
potrzebne badania „biorównoważności” w celu wykrycia, czy Evicto jest wchłaniany podobnie jak lek 
referencyjny, a w rezultacie wykazuje to samo stężenie substancji czynnej we krwi. Wynika to z faktu, 
że skład leku Evicto jest taki sam jak leku referencyjnego i po nałożeniu na skórę substancja czynna w 
obydwu lekach powinna wchłaniać się w taki sam sposób. 

Jakie korzyści i ryzyko są związane ze stosowaniem leku Evicto? 

Ponieważ lek Evicto jest lekiem generycznym, uznaje się, że z jego stosowaniem wiążą się takie same 
korzyści i ryzyko, jak w przypadku leku referencyjnego. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących leku Evicto zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu medycznego oraz 
właścicieli lub hodowców zwierząt. Środki ostrożności są takie same jak dla leku referencyjnego, 
ponieważ Evicto jest lekiem generycznym. 

Na jakiej podstawie lek Evicto jest dopuszczony do obrotu? 

Europejska Agencja Leków uznała, że – zgodnie z wymogami UE – wykazano, że lek Evicto jest 
porównywalny do leku Stronghold. Dlatego też Agencja wyraziła opinię, że – podobnie jak w przypadku 
leku Stronghold– korzyści ze stosowania leku Evicto przewyższają rozpoznane ryzyko i może on być 
dopuszczony do stosowania w UE. 
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Inne informacje dotyczące leku Evicto 

W dniu 19/07/2019 wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Evicto, ważne w całej Unii 
Europejskiej. 

Więcej informacji na temat leku Evicto można znaleźć na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/evicto.  

Informacje dotyczące leku referencyjnego również znajdują się na stronie internetowej Agencji. 

Data ostatniej aktualizacji: 05.2018. 
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