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Imoxat (imidacloprid/moxidectină) 
Prezentare generală a Imoxat și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Imoxat și pentru ce se utilizează? 

Imoxat este un medicament de uz veterinar utilizat la pisici, dihori și câini infestați sau expuși riscului 
de infestare cu mai multe tipuri de paraziți. Medicamentul se utilizează: 

• pentru a trata și preveni infestației cu purici la pisici, câini și dihori; 

• pentru a trata râia auriculară la pisici și câini; 

• pentru a trata bolile de piele la câini cauzate de acarieni (râie sarcoptică și demodecie); 

• pentru a trata bolile de piele la pisici cauzate de un acarian (râie notoedrică); 

• pentru a trata și preveni infestarea cu viermi pulmonari la pisici și câini; 

• pentru a trata conjunctivita/oftalmia verminoasă la pisici și câini; 

• pentru a trata infestațiile cu nematode gastrointestinale (paraziți intestinali) la pisici și câini; 

• pentru a trata infestațiile cu păduchi malofagi la câini; 

• pentru a preveni dirofilarioza cardiacă (Dirofilaria immitis) la pisici, câini și dihori; 

• pentru a trata microfilariile circulante cauzate de Dirofilaria immitis la câini; 

• pentru a trata și preveni dirofilarioza cutanată (infecție cutanată cu Dirofilaria repens) la câini; 

• pentru a reduce microfilariile circulante cauzate de Dirofilaria repens la câini; 

• pentru a preveni și trata infestarea cu Angiostrongylus vasorum la câini; 

• pentru a preveni spirocercoza (infestare cu viermi care afectează esofagul) la câini. 

Imoxat poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice determinate de 
purici la pisici și câini. 

Medicamentul conține substanțele active imidacloprid și moxidectină. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Imoxat este un „medicament generic”. Aceasta înseamnă că Imoxat conține aceeași substanță activă și 
acționează în același fel ca un „medicament de referință” deja autorizat în Uniunea Europeană (UE), 
numit Advocate. 

Cum se utilizează Imoxat? 

Imoxat se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

Imoxat este disponibil sub formă de soluție spot-on (externă locală) în pipete preumplute și este 
comercializat în concentrații diferite, în funcție de utilizarea sa, la pisici, dihori sau câini, și în funcție de 
talia animalului tratat. Conținutul pipetei pline se aplică pe pielea animalului după îndepărtarea cu 
mâna a blănii. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Imoxat, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Imoxat? 

Imoxat conține două substanțe active, imidacloprid și moxidectină. Imidaclopridul interacționează cu 
un număr de receptori specifici (receptori nicotinergici de acetilcolină) localizați în sistemul nervos al 
păduchilor și puricilor, ceea ce duce la paralizia și moartea acestora. Moxidectina determină paralizia și 
moartea paraziților afectând transmiterea semnalelor între celulele nervoase (neurotransmisie) din 
sistemul nervos al paraziților. 

Cum a fost studiat Imoxat? 

Studiile privind beneficiile și riscurile substanțelor active în cazul utilizărilor autorizate au fost deja 
efectuate pentru medicamentul de referință, Advocate, și nu este necesară repetarea lor pentru 
Imoxat. 

Ca pentru toate medicamentele, compania a furnizat studii privind calitatea Imoxat. Nu a fost necesară 
efectuarea de studii de „bioechivalență” pentru a se investiga dacă Imoxat este absorbit în mod similar 
cu medicamentul de referință pentru a produce același nivel de substanțe active în sânge. Acest lucru 
se datorează faptului că Imoxat are o compoziție comparabilă cu cea a medicamentului de referință și, 
când este aplicat pe piele, este de așteptat ca substanțele active din ambele produse să fie absorbite în 
același mod. 

Care sunt beneficiile și riscurile asociate cu Imoxat? 

Având în vedere că Imoxat este un medicament generic și este comparabil cu medicamentul de 
referință, se consideră că beneficiile și riscurile sale sunt aceleași ca cele ale medicamentului de 
referință. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Imoxat au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul 
medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. Măsurile de precauție sunt aceleași ca pentru 
medicamentul de referință întrucât Imoxat este un medicament generic. 
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De ce este Imoxat autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a concluzionat că, în conformitate cu cerințele UE, s-a dovedit 
că Imoxat are o calitate comparabilă cu Advocate. Prin urmare, agenția a considerat că, la fel ca în 
cazul Advocate, beneficiile Imoxat sunt mai mari decât riscurile identificate și că poate fi autorizat 
pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Imoxat 

Imoxat a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 07/12/2021. 

Mai multe informații despre Imoxat se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

De asemenea, pe site-ul agenției se pot găsi informații despre medicamentul de referință. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 11-2021. 
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