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Imoxat (imidakloprid/moksidektin) 
Pregled zdravila Imoxat in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Imoxat in za kaj se uporablja? 

Imoxat je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja pri mačkah, belih dihurjih in psih, 
ki imajo mešane parazitske okužbe (ki jih povzročajo različne vrste zajedavcev) ali pri katerih obstaja 
tveganje zanje. Zdravilo se uporablja za: 

• zdravljenje in preprečevanje bolhavosti pri mačkah, psih in belih dihurjih; 

• zdravljenje infestacij z ušesnimi garjami pri mačkah in psih; 

• zdravljenje kožnih bolezni, ki jih povzročajo parazitske pršice (garje vrste Sarcoptes in 
demodikoze) pri psih; 

• zdravljenje kožnih bolezni pri mačkah, ki jih povzročajo parazitske garje (pršice vrste 
Notoedres); 

• zdravljenje in preprečevanje okužbe s pljučnimi črvi pri mačkah in psih; 

• zdravljenje okužb z očesnimi črvi pri mačkah in psih; 

• zdravljenje okužb z želodčno-črevesnimi nematodi (črevesnimi zajedavci) pri mačkah in psih; 

• zdravljenje ušivosti pri psih; 

• preprečevanje obolenj, ki jih povzročajo srčne gliste (Dirofilaria immitis) pri mačkah, psih in 
belih dihurjih; 

• zdravljenje mikrofilariemije Dirofilaria immitis v krvnem obtoku pri psih; 

• zdravljenje in preprečevanje kožne oblike dirofilarioze (okužbe kože z bakterijo Dirofilaria 
repens) pri psih; 

• zmanjšanje števila mikrofilariemije Dirofilaria repens v krvnem obtoku pri psih; 

• preprečevanje in zdravljenje okužb s francosko srčno glisto (Angiostrongylus vasorum) pri 
psih; 

• preprečevanje spirocerkoze (okužbe z zajedavci, ki prizadene požiralnik) pri psih. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Zdravilo Imoxat se lahko uporablja kot del strategije zdravljenja alergijskega dermatitisa, ki ga 
povzročajo bolhe pri mačkah in psih. 

Vsebuje učinkovini imidakloprid in moksidektin. 

Zdravilo Imoxat je „generično zdravilo“. To pomeni, da vsebuje enako učinkovino in ima enak način 
delovanja kot referenčno zdravilo Advocate, ki je že odobreno v Evropski uniji (EU). 

Kako se zdravilo Imoxat uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Imoxat je le na recept. 

Zdravilo Imoxat je na voljo v obliki raztopine za kožni nanos v napolnjenih merilnih kapalkah in je na 
voljo v različnih jakostih, odvisno od tega, ali je namenjeno za uporabo pri mačkah, belih dihurjih ali 
psih, ter glede na velikost zdravljene živali. Vsebino celotne merilne kapalke je treba nanesti na kožo 
živali, potem ko se razmakne dlaka. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Imoxat glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Imoxat deluje? 

Zdravilo Imoxat vsebuje dve učinkovini, imidakloprid in moksidektin. Imidakloprid se veže na nekatere 
posebne receptorje (nikotinske acetilholinske receptorje) v živčevju uši in bolh, kar povzroči njihovo 
ohromitev in pogin. Moksidektin povzroči ohromitev in pogin zajedavcev tako, da ovira prenos signalov 
med živčnimi celicami (živčnimi prenašalci) v njihovem živčevju. 

Kako je bilo zdravilo Imoxat raziskano? 

Študije o koristih in tveganjih učinkovine pri odobrenih načinih uporabe so že bile izvedene z 
referenčnim zdravilom Advocate, zato jih ni treba ponoviti za zdravilo Imoxat. 

Tako kot za vsako zdravilo je podjetje predložilo študije o kakovosti zdravila Imoxat. Izvedba študije 
„bioekvivalence“, s katero bi raziskali, ali se zdravilo Imoxat absorbira podobno kot referenčno zdravilo 
in tako doseže enako raven učinkovine v krvi, ni bila potrebna. Sestava zdravila Imoxat je namreč 
primerljiva sestavi referenčnega zdravila, in če se zdravilo nanese na kožo, se pričakuje, da se bosta 
učinkovini obeh zdravil absorbirali na enak način. 

Kakšne so koristi in tveganja, povezani z zdravilom Imoxat? 

Ker je zdravilo Imoxat generično zdravilo in je primerljivo referenčnemu zdravilu, so njegove koristi in 
tveganja enaki kot pri referenčnem zdravilu. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila Imoxat in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene 
informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in 
lastniki ali skrbniki živali. Ker je zdravilo Imoxat generično zdravilo, so previdnostni ukrepi enaki kot pri 
referenčnem zdravilu. 
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Zakaj je bilo zdravilo Imoxat odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da je bilo v skladu z zahtevami EU dokazano, da je 
zdravilo Imoxat primerljivo z zdravilom Advocate. Zato je menila, da koristi zdravila Imoxat enako kot 
pri zdravilu Advocate odtehtajo znana tveganja in da se zdravilo lahko odobri v EU. 

Druge informacije o zdravilu Imoxat 

Zdravilo Imoxat je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 07/12/2021. 

Nadaljnje informacije za zdravilo Imoxat so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Informacije o referenčnem zdravilu so prav tako na voljo na spletni strani agencije. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 11-2021. 
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