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Imoxat (imidaklopriid/moksidektiin) 
Ravimi Imoxat ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Imoxat ja milleks seda kasutatakse? 

Imoxat on veterinaarravim, mida kasutatakse kassidel, tuhkrutel ja koertel parasiitide 
segainfektsioonide (eri parasiitide põhjustatud infektsioonid) või nende riski korral. Ravimit 
kasutatakse järgmiseks: 

• kirbuinfestatsioonide ravi ja tõrje kassidel, koertel ja tuhkrutel; 

• kuulmelestainfestatsioonide ravi kassidel ja koertel; 

• parasiitlestade (süüdiklesta ja vagellesta) põhjustatud nahahaiguste ravi koertel; 

• parasiitlestast (sügelislestast Notoedres cati) põhjustatud nahahaiguse ravi kassidel; 

• kopsuussinfektsiooni ravi ja ennetamine kassidel ja koertel; 

• silmausstõve ravi kassidel ja koertel; 

• gastrointestinaalsete ümarusside (sooleusside) põhjustatud infektsioonide ravi kassidel ja 
koertel; 

• väivilise infestatsiooni ravi koertel; 

• südameusstõve (Dirofilaria immitis) ennetamine kassidel, koertel ja tuhkrutel; 

• vereringes olevate ümarussi Dirofilaria immitis mikrofilaariate vastane ravi koertel; 

• naha dirofilarioosi (ümarussi Dirofilaria repens põhjustatud nahainfektsioon) ravi ja ennetamine 
koertel; 

• ümarussi Dirofilaria repens mikrofilaariate leviku vähendamine koertel; 

• ümarussi Angiostrongylus vasorum ennetamine ja ravi koertel; 

• spirotserkoosi (söögitoru teatud ümarussinfektsioon) ennetamine koertel. 

Imoxatit tohib kasutada kassidel ja koertel kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravi osana. 

See sisaldab toimeainetena imidaklopriidi ja moksidektiini. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Imoxat on geneeriline ravim. See tähendab, et Imoxat sisaldab sama toimeainet ja toimib samamoodi 
kui võrdlusravim Advocate, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. 

Kuidas Imoxatit kasutatakse? 

Imoxat on retseptiravim. 

Imoxatit turustatakse täpilahusena eeltäidetud pipettides ning see on eri tugevusega, olenevalt sellest, 
kas see on ette nähtud kasutamiseks kassidel, tuhkrutel või koertel, ning ravitava looma suurusest. 
Looma karv lükatakse lahku ja kogu pipeti sisu kantakse looma nahale. 

Kui vajate Imoxatiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Imoxat toimib? 

Imoxat sisaldab kahte toimeainet, imidaklopriidi ja moksidektiini. Imidaklopriid häirib täide ja kirpude 
närvisüsteemi teatud spetsiifilisi retseptoreid (nikotiinergilised atsetüülkoliini retseptorid), mille 
tulemusel täid ja kirbud paralüseeruvad ja hävivad. Moksidektiin häirib parasiitide närvisüsteemis 
neurotransmissiooni (signaalide edastamist närvirakkude vahel), põhjustades parasiitide paralüüsi ja 
surma. 

Kuidas Imoxatit uuriti? 

Võrdlusravimiga Advocate on juba tehtud toimeaine heakskiidetud kasutamisviiside kasulikkuse ja riski 
uuringud ning neid ei ole vaja Imoxatiga korrata. 

Nagu iga ravimi korral, esitas ettevõte Imoxati kvaliteedi uuringud. Bioekvivalentsust, st kas Imoxat 
imendub organismis samamoodi kui võrdlusravim, et saavutada toimeaine sarnane sisaldus veres, ei 
olnud vaja uurida. Seda ei olnud vaja, sest Imoxati koostis on võrreldav võrdlusravimi koostisega ja 
nahale kandmisel eeldatakse, et mõlema ravimi toimeained imenduvad organismis samamoodi. 

Milles seisneb Imoxati kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad? 

Et Imoxat on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske 
samadeks mis võrdlusravimil. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Imoxati ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. Imoxat on geneeriline ravim 
ja seepärast on meetmed samad mis võrdlusravimil. 

Imoxati Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Imoxat 
võrreldavus ravimiga Advocate. Seetõttu on amet arvamusel, et nagu ka ravimi Advocate korral, 
ületab Imoxati kasulikkus sellega kaasnevad riskid ja seda võib kasutada ELis. 
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Muu teave Imoxati kohta 

Imoxati müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 07/12/2021. 

Lisateave Imoxati kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Teave võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2021. 
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