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Imoxat (imidaclopridum/moxidectinum) 
Přehled pro přípravek Imoxat a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Imoxat a k čemu se používá? 

Přípravek Imoxat je veterinární léčivý přípravek používaný u koček, fretek a psů, kteří jsou napadeni 
nebo ohroženi smíšenými parazitárními infekcemi (vyvolanými různými druhy parazitů). Tento léčivý 
přípravek se používá: 

• k léčbě a prevenci napadení blechami u koček, psů a fretek, 

• k léčbě napadení ušními roztoči u koček a psů, 

• k léčbě kožních onemocnění u psů vyvolaných parazitickými roztoči (sarkoptovým svrabem a 
demodikózou), 

• k léčbě kožního onemocnění u koček vyvolaného parazitickým roztočem (svrabovkou kočičí), 

• k léčbě a prevenci napadení plicnivkou u koček a psů, 

• k léčbě napadení očním červem u koček a psů, 

• k léčbě napadení gastrointestinálními nematody (střevními červy) u koček a psů, 

• k léčbě napadení všenkami u psů, 

• k prevenci napadení srdečními červy (Dirofilaria immitis) u koček, psů a fretek, 

• k léčbě napadení cirkulujícími mikrofiláriemi (Dirofilaria immitis) u psů, 

• k léčbě a prevenci podkožní dirofilariózy (kožní infekce vyvolané bakterií Dirofilaria repens) 
u psů, 

• k omezení napadení cirkulujícími mikrofiláriemi (Dirofilaria immitis) u psů, 

• k prevenci a léčbě napadení parazitem Angiostrongylus vasorum u psů, 

• k prevenci spirocerkózy (infekce způsobené červy postihující jícen) u psů. 

Přípravek Imoxat může být používán jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami 
u koček a psů. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Obsahuje léčivé látky imidakloprid a moxidektin. 

Přípravek Imoxat je „generikum“. Znamená to, že přípravek Imoxat obsahuje stejnou léčivou látku a 
účinkuje stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“, který je již v EU registrován, a sice 
přípravek Advocate. 

Jak se přípravek Imoxat používá? 

Výdej přípravku Imoxat je vázán na lékařský předpis. 

Přípravek Advocate je dostupný ve formě roztoku k nakapání na kůži (spot-on) v předplněných 
pipetách (malých plastových kapátkách), a to v různých silách a velikostech balení podle toho, zda je 
určen k použití u koček, fretek nebo u psů, a podle velikosti léčeného zvířete. Obsah plné pipety se po 
rozhrnutí srsti aplikuje na kůži zvířete. 

Více informací o používání přípravku Imoxat naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Imoxat působí? 

Přípravek Imoxat obsahuje dvě léčivé látky: imidakloprid a moxidektin. Imidakloprid působí na určité 
konkrétní receptory (nikotinergní acetylcholinové receptory) nervového systému všenek a blech, což 
vede k jejich následné paralýze a usmrcení. Moxidektin vyvolává paralýzu a usmrcení parazitů 
prostřednictvím narušení způsobu přenosu signálů mezi nervovými buňkami (neurotrasmise) v jejich 
nervovém systému. 

Jak byl přípravek Imoxat zkoumán? 

Studie přínosů a rizik léčivých látek ve schválených použitích již byly provedeny s referenčním léčivým 
přípravkem Advocate, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Imoxat. 

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Imoxat. Nebylo 
potřeba provést „bioekvivalenční“ studie, aby se prokázalo, že přípravek Imoxat se vstřebává podobně 
jako referenční léčivý přípravek a dosahuje stejných hladin léčivé látky v krvi. Je to z toho důvodu, že 
složení přípravku Imoxat je shodné se složením referenčního přípravku a pokud je přípravek podáván 
injekčně pod kůži, očekává se, že se léčivá látka v obou přípravcích vstřebává stejně. 

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Imoxat? 

Jelikož přípravek Imoxat je generikum, které je srovnatelné s referenčním léčivým přípravkem, 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 Imoxat byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat. Vzhledem k tomu, že přípravek Imoxat je generikum, uplatňovaná opatření jsou 
shodná jako v případě referenčního léčivého přípravku. 
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Na základě čeho byl přípravek Imoxat registrován v EU? 

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

Další informace o přípravku Imoxat 

Přípravku Imoxat bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 07/12/2021. 

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

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

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2021. 
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