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Imoxat (imidaklopridi/moksidektiini) 
Yleiskatsaus, joka koskee Imoxat-valmistetta ja sitä, miksi se on saanut 
myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Imoxat on ja mihin sitä käytetään? 

Imoxat on eläinlääke, jota käytetään useiden loisten aiheuttaman loistartunnan tai sen riskin 
hoitamiseen (useat erityyppiset loiset voivat aiheuttaa tartunnan) kissoilla, freteillä ja koirilla. Lääkettä 
käytetään 

• kirpputartuntojen hoitoon ja ehkäisyyn kissoilla, koirilla ja freteillä; 

• korvapunkkitartuntojen hoitoon kissoilla ja koirilla; 

• punkkien (syyhypunkin ja sikaripunkin) aiheuttamien ihosairauksien hoitoon koirilla; 

• syyhypunkin aiheuttaman ihosairauden hoitoon kissoilla; 

• keuhkomatotartunnan hoitoon ja ehkäisyyn kissoilla ja koirilla; 

• silmämatotaudin hoitoon kissoilla ja koirilla; 

• ruuansulatuskanavan sukkulamatotartuntojen (suolistomatojen) hoitoon kissoilla ja koirilla; 

• väivetartunnan hoitoon koirilla; 

• sydänmatotartunnan (Dirofilaria immitis) ehkäisyyn kissoilla, koirilla ja freteillä; 

• kiertävien Dirofilaria immitis -mikrofilarioiden hoitoon koirilla; 

• ihodirofilarioosin (Dirofilaria repens -ihoinfektion) hoitoon ja ehkäisyyn koirilla; 

• kiertävien Dirofilaria repens -mikrofilarioiden vähentämiseen koirilla; 

• sydänmatotartunnan (Angiostrongylus vasorum) ehkäisyyn ja hoitoon koirilla; 

• Spirocerca lupi -tartunnan (ruokatorven matoinfektio) ehkäisyyn koirilla. 

Imoxatia voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa kissoilla ja 
koirilla. 

Sen vaikuttavat aineet ovat imidaklopridi ja moksidektiini. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Imoxat on niin sanottu rinnakkaisvalmiste. Tämä tarkoittaa, että Imoxat sisältää samaa vaikuttavaa 
ainetta ja vaikuttaa samalla tavoin kuin Euroopan unionin (EU) alueella jo myyntiluvan saanut 
viitevalmiste Advocate. 

Miten Imoxatia käytetään? 

Imoxatia saa ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä. 

Imoxatia on saatavana paikallisvaleluliuoksena esitäytetyissä pipeteissä ja eri vahvuuksina riippuen 
siitä, käytetäänkö sitä kissoilla, freteillä vai koirilla, sekä hoidettavan eläimen koosta. Täyden pipetin 
sisältö levitetään eläimen iholle sen jälkeen, kun turkin karvat on jaettu osiin. 

Imoxatin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Imoxat vaikuttaa? 

Imoxat sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, imidaklopridia ja moksidektiinia. Imidaklopridi vaikuttaa 
tiettyihin väiveen ja kirpun hermojärjestelmän reseptoreihin (nikotinergiset asetyylikoliinireseptorit), 
mikä halvaannuttaa ja tappaa loisen. Moksidektiini halvaannuttaa ja tappaa loiset vaikuttamalla siihen, 
miten signaalit siirtyvät hermosolujen välillä (neurotransmissio) loiseläimen hermojärjestelmässä. 

Miten Imoxatia on tutkittu? 

Vaikuttavien aineiden hyötyjä ja riskejä koskevat tutkimukset hyväksytyissä käyttöaiheissa on jo 
suoritettu viitevalmiste Advocatella, eikä niitä ole tarpeen toistaa Imoxatin osalta. 

Yhtiö toimitti Imoxatin laatua koskevia tutkimuksia, kuten kaikkien lääkkeiden osalta tehdään. 
Biologista samanarvoisuutta koskevia tutkimuksia ei ollut tarpeen suorittaa sen selvittämiseksi, 
imeytyvätkö Imoxat ja viitevalmiste samalla tavalla saaden aikaan veressä saman pitoisuuden 
vaikuttavia aineita. Tämä johtuu siitä, että Imoxatin koostumus on verrattavissa viitevalmisteen 
koostumukseen, ja iholle levitettynä vaikuttavien aineiden odotetaan imeytyvän samalla tavoin 
molemmista valmisteista. 

Mitkä ovat Imoxatin hyödyt ja riskit? 

Koska Imoxat on rinnakkaisvalmiste ja verrattavissa viitevalmisteeseen, sen hyötyjen ja riskien 
katsotaan olevan samat kuin viitevalmisteen. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Imoxatia koskevaa turvallisuustietoa, 
mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai pitäjien noudatettaviksi 
tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. Varotoimet ovat samat kuin viitevalmisteella, koska Imoxat on 
rinnakkaisvalmiste. 

Miksi Imoxat on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Imoxatin on osoitettu olevan verrattavissa Advocateen EU:n 
vaatimusten mukaisesti. Näin ollen lääkevirasto katsoi, että Advocaten tavoin Imoxatin hyöty on 
havaittuja riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 
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Muita tietoja Imoxatista 

Imoxat sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 07/12/2021. 

Lisää tietoa Imoxatista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Viraston verkkosivustolla on saatavissa tietoa myös viitevalmisteesta. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2021. 
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