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Imoxat (imidaklopridas / moksidektinas) 
Imoxat ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Imoxat ir kam jis naudojamas? 

Imoxat – tai veterinarinis vaistas, skiriamas katėms, šeškams ir šunims, esant mišrioms parazitinėms 
(kelių rūšių parazitų) invazijoms ar jų rizikai. Vaistas skiriamas: 

• katėms, šeškams ir šunims gydyti ir profilaktiškai nuo blusų invazijos; 

• katėms ir šunims gydyti nuo ausų erkių invazijos; 

• šunims gydyti nuo parazitinių erkių sukeltų odos ligų (odos niežų ir demodekozės); 

• katėms gydyti nuo parazitinių erkių sukeltų odos ligų (notoedrinių niežų); 

• katėms ir šunims gydyti ir profilaktiškai nuo plaučių kirmėlių infekcijos; 

• katėms ir šunims gydyti nuo akių kirmėlių ligos; 

• katėms ir šunims gydyti nuo virškinamojo trakto nematodų (žarnyno kirmėlių) infekcijų; 

• šunims gydyti užsikrėtus plaukagraužiais; 

• katėms, šunims ir šeškams profilaktiškai nuo širdies kirmėlių (Dirofilaria immitis) ligos; 

• šunims gydyti nuo cirkuliuojančių mikrofiliarijų Dirofilaria immitis; 

• šunims gydyti ir profilaktiškai nuo odos dirofilariozės (Dirofilaria repens odos infekcijos); 

• šunims, siekiant sumažinti cirkuliuojančių Dirofilaria repens mikrofiliarijų skaičių; 

• šunims gydyti ir profilaktiškai nuo prancūziškųjų širdies kirmėlių (Angiostrongylus vasorum) 
infekcijos; 

• šunims profilaktiškai nuo spirocerkozės (stemplės kirmėlinės infekcijos). 

Imoxat galima naudoti kaip vieną iš vaistų gydant kačių ir šunų blusinį alerginį dermatitą. 

Jo sudėtyje yra veikliųjų medžiagų imidakloprido ir moksidektino. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Imoxat yra generinis vaistas. Tai reiškia, kad Imoxat sudėtyje yra tos pačios veikliosios medžiagos ir 
jis veikia taip pat, kaip referencinis vaistas Advocate, kuris jau registruotas Europos Sąjungoje (ES). 

Kaip naudoti Imoxat? 

Imoxat galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Imoxat tiekiamas užpildytose pipetėse užlašinamojo tirpalo forma. Jis būna skirtingų stiprumų. 
Naudotino vaisto stiprumas priklauso nuo to, kam vaistas skiriamas – katėms, šeškams ar šunims, taip 
pat nuo gydomo gyvūno dydžio. Visas pipetės turinys praskyrus kailį užlašinamas ant gyvūno odos. 

Daugiau informacijos apie Imoxat naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Imoxat? 

Imoxat sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų – imidakloprido ir moksidektino. Imidaklopridas veikia 
tam tikrus specifinius plaukagraužių ir blusų nervų sistemos receptorius (nikotinerginius acetilcholino 
receptorius). Tai sukelia jų paralyžių ir žūtį. Sutrikdydamas signalų perdavimą tarp nervinių ląstelių 
(neurotransmisiją) parazitų nervų sistemoje, moksidektinas paralyžiuoja parazitus ir sukelia jų žūtį. 

Kaip buvo tiriamas Imoxat? 

Pagal patvirtintas indikacijas vartojamos veikliosios medžiagos naudos ir rizikos santykio tyrimai jau 
buvo atlikti su referenciniu vaistu Advocate, todėl su Imoxat jų kartoti nereikia. 

Kaip ir kiekvienam vaistui, bendrovė pateikė Imoxat kokybės tyrimų duomenis. Biologinio 
ekvivalentiškumo tyrimų, kurių tikslas yra nustatyti, ar Imoxat įsisavinamas panašiai kaip referencinis 
vaistas ir ar jį naudojant kraujyje susidaro tokia pati veikliosios medžiagos koncentracija, atlikti 
nereikėjo, nes Imoxat sudėtis yra panaši į referencinio vaisto ir kai jis lašinamas ant odos, abiejų 
vaistų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos turėtų būti įsisavinamos vienodai. 

Kokia yra Imoxat nauda ir rizika? 

Kadangi Imoxat yra generinis vaistas ir biologiškai ekvivalentiškas referenciniam vaistui, manoma, kad 
jo nauda ir rizika yra tokia pati kaip ir referencinio vaisto. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Imoxat veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip 
pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai. Atsargumo priemonės yra tokios pačios kaip ir referencinio vaisto atveju, nes 
Imoxat yra generinis vaistas. 

Kodėl Imoxat buvo registruotas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad pagal ES reikalavimus įrodyta, jog Imoxat yra panašus į 
Advocate. Todėl Agentūra laikėsi nuomonės, kad, kaip ir Advocate, Imoxat nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką ir jis gali būti registruotas vartoti ES. 
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Kita informacija apie Imoxat 

Visoje ES galiojantis Imoxat registracijos pažymėjimas suteiktas 2021/12/07. 

Išsamią informaciją apie Imoxat rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Informaciją apie referencinį vaistą taip pat galima rasti Agentūros interneto svetainėje. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2021-11. 
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