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Imoxat (imidakloprīds/moksidektīns) 
Imoxat pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Imoxat un kāpēc tās lieto? 

Imoxat ir veterinārās zāles, ko lieto kaķiem, seskiem un suņiem, kuriem ir jauktas parazitāras invāzijas 
(ko izraisa vairāki atšķirīgi parazītu tipi) vai kuriem pastāv šādu invāziju risks. Zāles tiek lietotas: 

• blusu invāziju ārstēšanai un profilaksei kaķiem, suņiem un seskiem; 

• ausu ērču invāziju ārstēšanai kaķiem un suņiem; 

• parazītisko ērču (kašķa ērču un demodekozes) izraisītu ādas slimību ārstēšanai suņiem; 

• ādas slimības (notoedroza kašķa) ārstēšanai kaķiem, ko izraisa parazitāra ērce; 

• plaušu tārpu invāziju ārstēšanai un profilaksei kaķiem un suņiem; 

• acu tārpu slimības ārstēšanai kaķiem un suņiem; 

• gremošanas trakta nematožu (zarnu tārpu) infekciju ārstēšanai kaķiem un suņiem; 

• utu invāzijas ārstēšanai suņiem; 

• sirdstārpu (Dirofilaria immitis) slimības profilaksei kaķiem, suņiem un seskiem; 

• cirkulējošo Dirofilaria immitis mikrofilāriju ārstēšanai suņiem; 

• ādas dirofilariozes (ādas infekcijas ar Dirofilaria repens) ārstēšanai un profilaksei suņiem; 

• cirkulējošo Dirofilaria repens mikrofilāriju skaita samazināšanai suņiem; 

• franču sirdstārpu (Angiostrongylus vasorum) infekcijas profilaksei un ārstēšanai suņiem; 

• spirocerkozes (tārpu infekcijas, kas ietekmē barības vadu) profilaksei suņiem. 

Imoxat var lietot kā daļu no blusu alerģiskā dermatīta ārstēšanas stratēģijas kaķiem un suņiem. 

Zāles satur aktīvās vielas imidakloprīdu un moksidektīnu. 

Imoxat ir “ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Imoxat sastāvā ir tā pati aktīvā viela un tās ir līdzīgas 
“atsauces zālēm”, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Advocate. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Kā lieto Imoxat? 

Imoxat var iegādāties tikai pret recepti. 

Imoxat ir pieejamas kā šķīdums pilināšanai iepriekš uzpildītās pipetēs un ir dažāda stipruma 
iepakojumos atkarībā no tā, vai tās ir paredzētas kaķiem, seskiem vai suņiem, kā arī no ārstējamā 
dzīvnieka lieluma. Visas pipetes saturu aplicē uz dzīvnieka ādas, pašķirot spalvu. 

Papildu informāciju par Imoxat lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Imoxat darbojas? 

Imoxat satur divas aktīvās vielas – imidakloprīdu un moksidektīnu. Imidakloprīds kavē dažu specifisku 
(nikotīnerģisko acetilholīna) receptoru darbību utu un blusu nervu sistēmā, izraisot to paralīzi un nāvi. 
Moksidektīns izraisa šo parazītu paralīzi un nāvi, traucējot parazītu nervu sistēmā signālu pārnesi starp 
nervu šūnām (neirotransmisiju). 

Kā noritēja Imoxat izpēte? 

Pētījumi par aktīvo vielu ieguvumu un risku apstiprinātajā lietošanā jau ir veikti ar atsauces zālēm 
Advocate, un tie nav jāatkārto ar Imoxat. 

Tāpat kā visām zālēm, uzņēmums iesniedza pētījumus par Imoxat kvalitāti. Lai noskaidrotu, vai 
Imoxat absorbcija notiek līdzīgi atsauces zālēm, nodrošinot to pašu aktīvās vielas līmeni asinīs, 
“bioekvivalences” pētījumi nebija nepieciešami. Tas ir tāpēc, ka Imoxat sastāvs ir līdzīgs atsauces zāļu 
sastāvam un sagaidāms, ka, aplicējot zāles uz ādas, aktīvās vielas abu zāļu gadījumā uzsūcas vienādi. 

Kāda ir Imoxat ieguvuma un riska attiecība? 

Tā kā Imoxat ir ģenēriskas zāles un ir salīdzināmas ar atsauces zālēm, to ieguvuma un riska attiecību 
uzskata par tādu pašu kā atsauces zālēm. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Imoxat lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. Piesardzības pasākumi ir tādi paši kā atsauces zālēm, jo Imoxat ir ģenēriskas zāles. 

Kāpēc Imoxat tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra secināja, ka saskaņā ar ES prasībām ir pierādīts, ka Imoxat ir salīdzināmas ar 
Advocate. Tāpēc aģentūra uzskatīja, ka, tāpat kā Avocate gadījumā, Imoxat ieguvums pārsniedz 
identificēto risku un tās var reģistrēt lietošanai ES. 
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Cita informācija par Imoxat 

Imoxat 07/12/2021 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Imoxat ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Aģentūras tīmekļa vietnē ir atrodama arī informācija par atsauces zālēm. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada novembrī. 
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