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Imoxat (imidakloprid/moxidektín) 
Prehľad o lieku Imoxat a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Imoxat a na čo sa používa? 

Imoxat je veterinárny liek, ktorý sa používa u mačiek, fretiek a psov, ktoré sú napadnuté zmiešanými 
parazitárnymi (zapríčinenými niekoľkými rôznymi typmi parazitov) infekciami alebo ktoré sú vystavené 
riziku takýchto infekcií. Liek sa používa: 

• na liečbu a prevenciu napadnutia blchami u mačiek, psov a fretiek, 

• na liečbu napadnutia pôvodcom ušného svrabu u mačiek a psov, 

• na liečbu kožných ochorení u psov, zapríčinených parazitickými roztočmi (sarkoptový svrab a 
demodikóza), 

• na liečbu kožného ochorenia u mačiek spôsobeného parazitickým svrabom (notoedrický svrab), 

• na liečbu a prevenciu infekcie pľúcnymi červami u mačiek a psov, 

• na liečbu ochorenia zapríčineného vlasovcom očným u mačiek a psov, 

• na liečbu infekcií zapríčinených gastrointestinálnymi nematódami (črevnými červami) u mačiek 
a psov, 

• na liečbu zamorenia srstiarkou u psov, 

• na prevenciu ochorenia vyvolaného srdcovými červami (Dirofilaria immitis) u mačiek, psov a 
fretiek, 

• na liečbu cirkulujúcej mikrofilariózy Dirofilaria immitis u psov, 

• na liečbu a prevenciu kožnej dirofilariózy (kožnej infekcie zapríčinenej červami Dirofilaria 
repens) u psov, 

• na zníženie výskytu mikrofilárií Dirofilaria repens u psov, 

• na prevenciu a liečbu infekcie spôsobenej francúzskym srdcovým červom (Angiostrongylus 
vasorum) u psov, 

• na prevenciu spirocerkózy (infekcia červom napádajúca pažerák) u psov. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Liek Imoxat sa môže používať ako súčasť liečebnej stratégie pri liečbe dermatitídy spôsobenej alergiou 
na blchy u mačiek a psov. 

Liek obsahuje liečivá imidakloprid a moxidektín. 

Liek Imoxat je tzv. generický liek. To znamená, že liek Imoxat obsahuje rovnaké liečivo a pôsobí 
rovnakým spôsobom ako tzv. referenčný liek, ktorý je už v Európskej únii (EÚ) povolený pod názvom 
Advocate. 

Ako sa liek Imoxat používa? 

Výdaj lieku Imoxat je viazaný na lekársky predpis. 

Liek Imoxat je k dispozícii vo forme roztoku na určené miesto na koži v naplnených pipetách a dodáva 
sa v rôznych silách v závislosti od toho, či sa použije u mačiek, fretiek alebo psov, a od veľkosti 
liečeného zvieraťa. Obsah plnej pipety sa aplikuje na kožu zvieraťa po odhrnutí srsti. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Imoxat, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Imoxat účinkuje? 

Liek Imoxat obsahuje dve liečivá, imidakloprid a moxidektín. Imidakloprid interferuje s určitými 
špecifickými receptormi (nikotínergickými acetylcholínovými receptormi) v nervovom systéme srstiarok 
a bĺch, čo spôsobuje ich následnú paralýzu a usmrtenie. Moxidektín spôsobuje paralýzu a usmrtenie 
týchto parazitov tak, že narúša spôsob prenosu signálov medzi nervovými bunkami (neurotransmisiu) 
v nervovom systéme parazitov. 

Ako bol liek Imoxat skúmaný? 

Štúdie, v ktorých sa skúmajú prínosy a riziká liečiva pri schválených použitiach, sa už uskutočnili pri 
referenčnom lieku Advocate, a nemusia sa opakovať pre liek Imoxat. 

Ako pre každý liek, aj pre liek Imoxat predložila spoločnosť štúdie o kvalite. Nebolo potrebné vykonať 
tzv. štúdie biologickej rovnocennosti na preskúmanie toho, či sa liek Imoxat vstrebáva podobne ako 
referenčný liek, aby vytváral rovnaké hladiny liečiva v krvi. Je to preto, že zloženie lieku Imoxat je 
porovnateľné so zložením referenčného lieku a keď sa liek aplikuje na kožu, očakáva sa, že liečivá 
obidvoch liekov sa budú absorbovať rovnakým spôsobom. 

Aké sú prínosy a riziká spájané s liekom Imoxat? 

Keďže liek Imoxat je generický liek a je biologicky rovnocenný s referenčným liekom, jeho prínosy a 
riziká sa považujú za rovnaké ako v prípade referenčného lieku. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti lieku Imoxat vrátane príslušných opatrení, ktoré majú odborní veterinárni 
pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. Preventívne opatrenia sú rovnaké ako 
v prípade referenčného lieku, pretože liek Imoxat je generický liek. 
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Prečo bol liek Imoxat povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky dospela k záveru, že v súlade s požiadavkami EÚ sa preukázalo, že liek 
Imoxat je porovnateľný s liekom Advocate. Agentúra preto usúdila, že tak, ako v prípade lieku 
Advocate, prínos lieku Imoxat je väčší než identifikované riziká a že môže byť povolený na používanie 
v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Imoxat 

Lieku Imoxat bolo 07/12/2021 udelené povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Imoxat sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Informácie o referenčnom lieku sa takisto nachádzajú na webovej stránke agentúry. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 11-2021 
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