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Imoxat (ιμιδακλοπρίδη / μοξιδεκτίνη) 
Ανασκόπηση του Imoxat και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Imoxat και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Imoxat είναι κτηνιατρικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε γάτες, νυφίτσες και σκύλους που έχουν 
εκτεθεί ή υπάρχει κίνδυνος να εκτεθούν σε μικτές παρασιτώσεις (οι οποίες προκαλούνται από διάφορα 
είδη παράσιτων). Το φάρμακο χρησιμοποιείται: 

• για τη θεραπεία και την πρόληψη των παρασιτώσεων από ψύλλους σε γάτες, σκύλους και 
νυφίτσες· 

• για τη θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας σε γάτες και σκύλους· 

• για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων που προκαλούνται από παρασιτικά ακάρεα (σαρκοπτική 
ψώρα και δεμοδήκωση) σε σκύλους· 

• για τη θεραπεία δερματίτιδας σε γάτες που προκαλείται από παρασιτικά ακάρεα (νωτοεδρική 
ψώρα)· 

• για τη θεραπεία και την πρόληψη της λοίμωξης από πνευμονικά παράσιτα σε γάτες και σκύλους· 

• για τη θεραπεία του οφθαλμικού παρασίτου σε γάτες και σκύλους· 

• για τη θεραπεία λοιμώξεων από γαστρεντερικούς νηματώδεις (γαστρεντερικούς έλμινθες) σε 
γάτες και σκύλους· 

• για τη θεραπεία παρασιτώσεων από μασητικές ψείρες σε σκύλους· 

• για την πρόληψη της διροφιλαρίωσης (Dirofilaria immitis) σε γάτες, σκύλους και νυφίτσες· 

• για τη θεραπεία των κυκλοφορούντων μικροφιλαριών Dirofilaria immitis σε σκύλους· 

• για τη θεραπεία και την πρόληψη της δερματικής διροφιλαρίωσης (δερματική λοίμωξη από 
Dirofilaria repens) σε σκύλους· 

• για τη μείωση των κυκλοφορούντων μικροφιλαριών Dirofilaria repens σε σκύλους· 

• για την πρόληψη και τη θεραπεία της αγγειοστρογγύλωσης (Angiostrongylus vasorum) σε 
σκύλους· 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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• για την πρόληψη της σπειροκέρκωσης (παρασίτωση οισοφάγου) σε σκύλους. 

Το Imoxat μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο θεραπευτικής στρατηγικής για την αλλεργική από 
ψύλλους δερματίτιδα σε γάτες και σκύλους. 

Περιέχει τις δραστικές ουσίες ιμιδακλοπρίδη και μοξιδεκτίνη. 

Το Imoxat είναι «γενόσημο φάρμακο». Αυτό σημαίνει ότι το Imoxat περιέχει την ίδια δραστική ουσία και 
δρα κατά τον ίδιο τρόπο με το «φάρμακο αναφοράς» που είναι ήδη εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και ονομάζεται Advocate. 

Πώς χρησιμοποιείται το Imoxat; 

Το Imoxat χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Το Imoxat διατίθεται υπό μορφή διαλύματος για επίχυση σε σημείο σε προγεμισμένες πιπέτες και 
διατίθεται σε διάφορες περιεκτικότητες, ανάλογα με το ζώο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί (γάτες, 
νυφίτσες ή σκύλους) και το μέγεθος του προς θεραπεία ζώου. Ολόκληρο το περιεχόμενο μιας πιπέτας 
εφαρμόζεται στο δέρμα του ζώου, αφού πρώτα διαχωριστεί το τρίχωμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Imoxat, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Imoxat; 

Το Imoxat περιέχει δύο δραστικές ουσίες, την ιμιδακλοπρίδη και την μοξιδεκτίνη. Η ιμιδακλοπρίδη 
επηρεάζει συγκεκριμένους υποδοχείς (τους νικοτινεργικούς υποδοχείς ακετυλοχολίνης) του νευρικού 
συστήματος των ψειρών και των ψύλλων, με αποτέλεσμα την παράλυση και τη νέκρωσή τους. Η 
μοξιδεκτίνη προκαλεί την παράλυση και τον θάνατο των παρασίτων παρεμβαίνοντας στον τρόπο που 
μεταδίδονται τα σήματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων (νευροδιαβίβαση) του νευρικού συστήματος 
των παρασίτων. 

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Imoxat; 

Δεδομένου ότι έχουν ήδη διεξαχθεί μελέτες για τα οφέλη και τους κινδύνους των δραστικών ουσιών στις 
εγκεκριμένες χρήσεις με το φάρμακο αναφοράς, το Advocate, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν για το 
Imoxat. 

Όπως απαιτείται για κάθε φάρμακο, η εταιρεία προσκόμισε δεδομένα μελετών σχετικά με την ποιότητα 
του Imoxat. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή μελετών «βιοϊσοδυναμίας» για να διερευνηθεί αν το 
Imoxat απορροφάται με παρόμοιο τρόπο όπως το φάρμακο αναφοράς για την παραγωγή του ίδιου 
επιπέδου δραστικών ουσιών στο αίμα. Ο λόγος είναι ότι η σύνθεση του Imoxat είναι συγκρίσιμη με 
αυτήν του φαρμάκου αναφοράς και, όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, αναμένεται ότι οι δραστικές ουσίες θα 
απορροφηθούν και στα δύο προϊόντα κατά τον ίδιο τρόπο. 

Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι του Imoxat; 

Δεδομένου ότι το Imoxat είναι γενόσημο φάρμακο και συγκρίσιμο με το φάρμακο αναφοράς, τα οφέλη 
και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό ταυτίζονται με τα οφέλη και τους κινδύνους του φαρμάκου 
αναφοράς. 
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Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Imoxat 
συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και με τις κατάλληλες προφυλάξεις 
που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους κατόχους ζώων ή 
τους κτηνοτρόφους. Δεδομένου ότι το Imoxat είναι γενόσημο φάρμακο, οι προφυλάξεις είναι ίδιες με 
εκείνες του φαρμάκου αναφοράς. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Imoxat στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, έχει αποδειχθεί ότι 
το Imoxat είναι συγκρίσιμο με το Advocate. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός έκρινε ότι, όπως ισχύει για το 
Advocate, τα οφέλη του Imoxat υπερτερούν των διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και 
εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Imoxat 

Το Imoxat έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 07/12/2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Imoxat διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο αναφοράς διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του 
Οργανισμού. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 11-2021. 
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