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Imoxat (imidacloprid / moxidectin) 
Преглед на Imoxat и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Imoxat и за какво се използва? 

Imoxat е ветеринарен лекарствен продукт, който се използва при котки, порове и кучета, 
страдащи или изложени на риск от смесени паразитни инфекции (причинени от няколко различни 
видове паразити). Лекарството се използва: 

• за лечение и профилактика при опаразитяване с бълхи при котки, кучета и порове; 

• за лечение при опаразитяване с ушни кърлежи при котки и кучета; 

• за лечение на кожни заболявания при кучета, причинени от паразитни кърлежи 
(саркоптична краста и демодекоза); 

• за третиране на кожни заболявания при котки, причинени от паразитен кърлеж 
(нотоедроза); 

• за лечение и профилактика на инфекция с белодробни глисти при котки и кучета; 

• за лечение на очни червеи при котки и кучета; 

• за лечение на инфекции с гастроинтестинални нематоди (чревни червеи) при котки и 
кучета; 

• за лечение на опаразитяване с хапещи въшки при кучета; 

• за профилактика на дирофилариоза (Dirofilaria immitis) при котки, кучета и порове; 

• за лечение на циркулиращи микрофиларии Dirofilaria immitis при кучета; 

• за лечение и профилактика на кожна дирофилариоза (кожна инфекция с Dirofilaria repens) 
при кучета; 

• за намаляване на циркулиращи микрофиларии Dirofilaria repens при кучета; 

• за профилактика и лечение на инфекция с френска дирофилария (Angiostrongylus 
vasorum) при кучета; 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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• за профилактика на спироцеркоза (нематодна инфекция, засягаща хранопровода) при 
кучета. 

Imoxat може да се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, 
причинен от бълхи, при котки и кучета. 

Съдържа активните субстанции имидаклоприд (imidacloprid) и моксидектин (moxidectin). 

Imoxat е „генерично лекарство“. Това означава, че Imoxat съдържа същата активна субстанция и 
действа по същия начин като „референтния ветеринаромедицински продукт“ Advocate, който вече 
е лицензиран в Европейския съюз (ЕС). 

Как се използва Imoxat? 

Imoxat се отпуска по лекарско предписание. 

Imoxat се предлага под формата на спот-он разтвор в предварително напълнени пипети в 
различни концентрации и размери на опаковката в зависимост от това дали е предназначен за 
котки, порове или кучета, както и от размера на третираното животно. Съдържанието на пълната 
пипета се прилага върху кожата на животното след разтваряне на козината. 

За практическа информация относно употребата на Imoxat прочетете листовката или попитайте 
своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Imoxat? 

Imoxat съдържа две активни субстанции: имидаклоприд и моксидектин. Имидаклоприд 
взаимодейства с определени специфични рецептори (никотинергичните ацетилхолинови 
рецептори) в нервната система на бълхите и въшките, което причинява парализа и смърт. 
Моксидектин причинява парализа и смърт на паразитите, като засяга начина, по който се 
предават сигнали между нервните клетки (невротрансмисия) в нервната система на паразитите. 

Как е проучен Imoxat? 

Проучвания за ползите и рисковете при одобрената употреба на активните субстанции вече са 
проведени с референтния ветеринаромедицински продукт Advocate и не е необходимо да се 
повтарят с Imoxat. 

Както при всяко лекарство, фирмата предостави проучвания относно качеството на Imoxat. Не са 
необходими проучвания за „биоеквивалентност“, за да се изследва дали Imoxat се абсорбира 
подобно на референтния ветеринаромедицински продукт, така че да има същото ниво на активни 
субстанции в кръвта. Причината за това е, че съставът на Imoxat е сравним със състава на 
референтния ветеринаромедицински продукт и когато се приложи върху кожата, се очаква, че 
активните субстанции в двата продукта ще се абсорбират по същия начин. 

Какви са ползите и рисковете, свързани с Imoxat? 

Тъй като Imoxat е генерично лекарство и е сравнимо с референтния ветеринаромедицински 
продукт, се приема, че ползите и рисковете са същите като при референтния 
ветеринаромедицински продукт. 
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Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Imoxat, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни 
или животновъдите. Тъй като Imoxat е генеричен ветеринаромедицински продукт, предпазните 
мерки са същите като за референтния ветеринаромедицински продукт. 

Защо Imoxat е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е 
доказано, че Imoxat е сравним с Advocate. Затова Агенцията счита, че както при Advocate, 
ползите при Imoxat превишават установените рискове и този продукт може да бъде лицензиран 
за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Imoxat: 

На 07/12/2021 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Imoxat, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за Imoxat можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Информация относно референтния ветеринаромедицински продукт също може да се намери на 
уебсайта на Агенцията. 

Дата на последно актуализиране на текста 11-2021. 
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