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Imoxat (imidakloprid / moxidektin) 
Az Imoxat-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény az Imoxat és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Imoxat egy állatgyógyászati készítmény, amelyet kevert parazitafertőzésben (több, különböző 
típusú parazita által okozott fertőzés) szenvedő vagy ilyen fertőzés kockázatának kitett macskáknál, 
vadászgörényeknél és kutyáknál alkalmaznak. A készítményt a következő esetekben alkalmazzák: 

• bolhafertőzések kezelésére és megelőzésére macskáknál, kutyáknál és vadászgörényeknél; 

• fülatka okozta fertőzések kezelésére macskáknál és kutyáknál; 

• élősködő atkák által okozott bőrbetegségek (Sarcoptes rühesség és demodikózis) kezelésére 
kutyáknál; 

• élősködő atkák által okozott bőrbetegség (Notoedres rühesség) kezelésére macskáknál; 

• tüdőférgesség kezelésére és megelőzésére macskáknál és kutyáknál; 

• szemférgesség kezelésére macskáknál és kutyáknál; 

• gyomor-bélrendszeri fonálférgek (bélférgek) okozta fertőzések kezelésére macskáknál és 
kutyáknál; 

• rágótetvesség kezelésére kutyáknál; 

• szívférgesség (Dirofilaria immitis) megelőzésére macskáknál, kutyáknál és vadászgörényeknél; 

• keringő Dirofilaria immitis microfilaria kezelésére kutyáknál; 

• bőrdirofilariózis (Dirofilaria repens által okozott bőrfertőzés) kezelésére és megelőzésére 
kutyáknál; 

• a keringő Dirofilaria repens mikrofilaria enyhítésére kutyáknál; 

• a francia szívférgesség (Angiostrongylus vasorum) megelőzésére és kezelésére kutyáknál; 

• spirocerkózis (a nyelőcsövet érintő féregfertőzés) megelőzésére kutyáknál. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Az Imoxat alkalmazható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás kezelési stratégiájának részeként 
macskáknál és kutyáknál. 

A készítmény hatóanyagai az imidakloprid és a moxidektin. 

Az Imoxat „generikus gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy az Imoxat ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza 
és ugyanolyan módon hat, mint az Európai Unióban (EU) már engedélyezett, Advocate nevű 
„referencia-készítmény”. 

Hogyan kell alkalmazni az Imoxat-t? 

Az Imoxat csak receptre kapható. 

Az Imoxat rácsepegtető oldat formájában, előretöltött pipettákban és különböző hatáserősségekben 
kapható a kezelendő állat méretétől, illetve attól függően, hogy macskánál, vadászgörénynél vagy 
kutyánál alkalmazzák-e. A teljes pipetta tartalmát a szőr szétválasztását követően az állat bőrére kell 
csepegtetni. 

Amennyiben az Imoxatalkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását az Imoxat? 

Az Imoxat két hatóanyagot, imidaklopridot és moxidektint tartalmaz. Az imidakloprid a tetvek és a 
bolhák idegrendszerében található bizonyos receptorokkal (nikotinerg acetilkolin receptorok) lép 
kölcsönhatásba, ami az élősködők bénulását, majd pusztulását eredményezi. A moxidektin a 
parazitáknak a bénulását és pusztulását okozza azáltal, hogy a paraziták idegrendszerében megzavarja 
az idegsejtjeik közötti jelátvitelt (neurotranszmisszió). 

Milyen módszerekkel vizsgálták az Imoxat-t? 

A hatóanyag előnyeire és kockázataira irányuló vizsgálatokat a jóváhagyott alkalmazásokban már 
elvégezték a referencia-készítménnyel, az Advocate-tel, így ezeket az Imoxat esetében nem szükséges 
megismételni. 

Mint minden készítmény esetében, a vállalat az Imoxat minőségére vonatkozó vizsgálatokat nyújtott 
be. Biológiai egyenértékűségi vizsgálatokra nem volt szükség annak tanulmányozása céljából, hogy az 
Imoxat felszívódása hasonló-e a referencia-készítményéhez, és így azonos hatóanyagszintet 
eredményez-e a vérben. Ennek oka az, hogy az Imoxat összetétele hasonló a referencia-
készítményéhez, és bőrön alkalmazva a két készítmény hatóanyagai várhatóan azonos módon 
szívódnak fel. 

Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár az Imoxat alkalmazása? 

Mivel az Imoxat generikus készítmény és biológiailag egyenértékű a referencia-készítménnyel, előnyei 
és kockázatai azonosnak tekinthetők a referencia-készítmény előnyeivel és kockázataival. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Az Imoxat-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és a használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
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állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. Mivel az Imoxat generikus 
készítmény, az óvintézkedések megegyeznek a referencia-készítményre vonatkozó óvintézkedésekkel. 

Miért engedélyezték az Imoxat forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az EU követelményeinek megfelelően az Imoxat 
összehasonlíthatónak bizonyult az Advocate-tel. Ezért az Ügynökségnek az volt a véleménye, hogy az 
Advocate-hez hasonlóan az Imoxat alkalmazásának előnyei meghaladják annak azonosított 
kockázatait, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

Az Imoxat-tal kapcsolatos egyéb információ 

2021-12-07-án/-én az Imoxat az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kapott. 

Az Imoxat-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

A referencia-készítményre vonatkozó információ szintén megtalálható az Ügynökség weboldalán. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 11-2021. 
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