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Imoksat (imidaklopryd/moksydektyna) 
Przegląd danych na temat produktu Imoxat i uzasadnienie dla wydania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest produkt Imoxat i w jakim celu się go stosuje? 

Imoxat to lek weterynaryjny stosowany u kotów, fretek i psów z mieszanymi zakażeniami 
pasożytniczymi (wywołanymi przez kilka różnych typów pasożytów) lub narażonych na ryzyko takich 
zakażeń. Lek stosuje się: 

• w leczeniu i profilaktyce infestacji pcheł u kotów, psów i fretek; 

• w leczeniu infestacji świerzbowca usznego u kotów i psów; 

• w leczeniu chorób skóry wywoływanych przez świerzbowce pasożytnicze (świerzbu i 
demodykozy) u psów; 

• w leczeniu choroby skóry u kotów wywołanej przez świerzbowca pasożytniczego (świerzbowca 
drążącego); 

• w leczeniu i profilaktyce zakażeń nicieniami płucnymi u kotów i psów; 

• w leczeniu nicieni ocznych u kotów i psów; 

• w leczeniu zakażeń nicieniami żołądkowo-jelitowymi (robakami jelitowymi) u kotów i psów; 

• w leczeniu infestacji wszołowicy u psów; 

• w profilaktyce robaczycy serca (Dirofilaria immitis) u kotów, psów i fretek; 

• w leczeniu mikrofilariozy (Dirofilaria immitis) u psów; 

• w leczeniu i profilaktyce dirofilariozy skórnej (zakażenie skóry Dirofilaria repens) u psów; 

• w celu zmniejszenia liczby mikrofilarii Dirofilaria repens we krwi u psów; 

• w profilaktyce i leczeniu zakażeń nicieniami francuskimi (Angiostrongylus vasorum) u psów; 

• w profilaktyce spirocerkozy (zakażeniu pasożytami, które wpływają na przełyk) u psów. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Lek Imoxat można stosować w ramach strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry u kotów 
i psów. 

Substancje czynne zawarte w leku Imoxat to imidaklopryd i moksydektyna. 

Imoxat jest lekiem generycznym. Oznacza to, że Imoxat zawiera tę samą substancję czynną i działa w 
taki sam sposób jak lek referencyjny o nazwie Advocate, który jest już dopuszczony do obrotu w Unii 
Europejskiej (UE). 

Jak stosować lek Imoxat? 

Lek Imoxat wydawany z przepisu lekarza. 

Lek Imoxat jest dostępny w postaci roztworu do nakrapiania w napełnionych fabrycznie pipetkach o 
różnych stężeniach, w zależności od tego, czy ma on być stosowany u kotów, fretek czy u psów, a 
także od rozmiaru leczonego zwierzęcia. Zawartość pełnej pipetki nakłada się na skórę zwierzęcia po 
rozchyleniu sierści. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Imoxat należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lej Imoxat? 

Lek Imoxat zawiera dwie substancje czynne: imidaklopryd i moksydektynę. Imidaklopryd zakłóca 
działanie określonych receptorów (nikotynergicznych receptorów acetylocholinowych) w układzie 
nerwowym wszy i pcheł, co następnie powoduje u nich porażenie i zgon. Moksydektyna powoduje 
paraliż i śmierć tych pasożytów poprzez zakłócanie przepływu sygnałów pomiędzy komórkami 
nerwowymi (neurotransmisja) w układzie nerwowym pasożyta. 

Jak badano lek Imoxat? 

Badania dotyczące korzyści i ryzyka stosowania substancji czynnej w zatwierdzonych wskazaniach 
przeprowadzono już z lekiem referencyjnym Advocate, dlatego nie ma potrzeby ich powtarzać dla leku 
Imoxat. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, firma przedstawiła badania jakości leku Imoxat. Nie były 
potrzebne badania biorównoważności w celu wykrycia, czy Imoxat jest wchłaniany podobnie jak lek 
referencyjny, a w rezultacie wykazuje to samo stężenie substancji czynnych we krwi. Wynika to z 
faktu, że skład leku Imoxat jest taki sam jak leku referencyjnego i po nałożeniu na skórę substancje 
czynne w obydwu lekach powinny wchłaniać się w taki sam sposób. 

Korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem leku Imoxat 

Ponieważ lek Imoxat jest lekiem generycznym, porównywalnym z lekiem referencyjnym, uznaje się, że 
z jego stosowaniem wiążą się takie same korzyści i ryzyko jak w przypadku leku referencyjnego. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje szczepionkę lub ma 
kontakt ze zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących leku Imoxat zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu medycznego oraz 
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właścicieli lub hodowców zwierząt. Środki ostrożności są takie same, jak dla leku referencyjnego, 
ponieważ Imoxat jest lekiem generycznym. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Imoxat w UE 

Europejska Agencja Leków uznała, że – zgodnie z wymogami UE – wykazano, że lek Imoxat jest 
porównywalny do leku Advocate. Dlatego też Agencja wyraziła opinię, że – podobnie jak w przypadku 
leku Advocate – korzyści ze stosowania leku Imoxat przewyższają rozpoznane ryzyko i może on być 
dopuszczony do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Imoxat 

W dniu 07/12/2021 wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Imoxat, ważne w całej Unii 
Europejskiej. 

Dalsze informacje na temat leku Imoxat znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Informacje dotyczące leku referencyjnego również znajdują się na stronie internetowej Agencji. 

Data ostatniej aktualizacji: 11.2021. 
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