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Imoxat (imidacloprid/moxidectin) 
Oversigt over Imoxat, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Imoxat, og hvad anvendes det til? 

Imoxat er et veterinærlægemiddel, der anvendes hos katte, fritter og hunde, der har eller har risiko for 
at få parasitære blandingsinfektioner (forårsaget af flere forskellige typer af parasitter). Lægemidlet 
anvendes: 

• til behandling og forebyggelse af loppeangreb hos katte, hunde og fritter 

• til behandling af øremideinfestationer hos katte og hunde 

• til behandling af hudsygdomme hos hunde forårsaget af parasitære mider (sarcoptesskab og 
demodicose) 

• til behandling af hudsygdomme hos katte forårsaget af en parasitær mide (fnat) 

• til behandling og forebyggelse af infektion med lungeorm hos katte og hunde 

• til behandling af øjenorm hos katte og hunde 

• til behandling af infektioner med gastrointestinale nematoder (indvoldsorm) hos katte og 
hunde 

• til behandling af angreb med bidende lus hos hunde 

• til forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis) hos katte, hunde og fritter 

• til behandling af cirkulerende Dirofilaria immitis-mikrofilarier hos hunde 

• til behandling og forebyggelse af kutan dirofilariose (hudinfektion med Dirofilaria repens) hos 
hunde 

• til nedbringelse af cirkulerende Dirofilaria repens-mikrofilarier hos hunde 

• til forebyggelse og behandling af infektion med fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) 
hos hunde 

• til forebyggelse af spiserørsorm hos hunde. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Imoxat kan anvendes som led i en behandlingsstrategi mod loppebetinget allergisk dermatitis hos 
katte og hunde. 

Det indeholder de aktive stoffer imidacloprid og moxidectin. 

Imoxat er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Imoxat indeholder det samme aktive stof og 
virker på samme måde som et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske 
Union (EU), og som hedder Advocate. 

Hvordan anvendes Imoxat? 

Imoxat fås kun på recept. 

Imoxat leveres som spot-on, opløsning, i fyldte pipetter. Det fås i forskellige styrker, afhængigt af om 
det er til katte, fritter eller hunde og af størrelsen på dyret, der behandles. Indholdet af den fyldte 
pipette påføres dyrets hud ved at dele pelsen. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Imoxat, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Imoxat? 

Imoxat indeholder to aktive stoffer, imidacloprid og moxidectin. På lus og lopper griber imidacloprid ind 
i funktionen af visse specifikke receptorer (nikotinerge acetylkolinreceptorer) i nervesystemet, så 
parasitterne lammes og dør. Moxidectin indvirker på udvekslingen af signaler mellem nerveceller 
(neurotransmission) i nervesystemet hos parasitter, så de lammes og dør. 

Hvordan blev Imoxat undersøgt? 

Der er allerede gennemført studier af fordelene og risiciene ved de aktive stoffer i de godkendte 
anvendelser med referencelægemidlet, Advocate, og det er ikke nødvendigt at gentage disse med 
Imoxat. 

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden studier af kvaliteten af Imoxat. Der var ikke behov 
for "bioækvivalensstudier" for at undersøge, om Imoxat optages på samme måde som 
referencelægemidlet for at give det samme niveau af det aktive stof i blodet. Det skyldes, at Imoxats 
sammensætning svarer til referencelægemidlets, og når det påføres huden, forventes de aktive stoffer 
i begge produkter at blive optaget på samme måde. 

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Imoxat? 

Da Imoxat er et generisk lægemiddel og er sammenligneligt med referencelægemidlet, anses dets 
fordele og risici for at være de samme som for referencelægemidlet. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Imoxat, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. Disse forholdsregler er de samme som for referencelægemidlet, eftersom Imoxat er et generisk 
lægemiddel. 
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Hvorfor er Imoxat godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er påvist, 
at Imoxat er sammenligneligt med Advocate. Agenturet var derfor af den opfattelse, at fordelene ved 
Imoxat opvejer de identificerede risici som for Advocate, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Imoxat 

Imoxat modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 07/12/2021. 

Yderligere oplysninger om Imoxat findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Information om referencelægemidlet findes også på agenturets websted. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2021. 
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