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Imoxat (imidakloprid/moxidektin) 
Sammanfattning av Imoxat och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Imoxat och vad används det för? 

Imoxat är ett veterinärmedicinskt läkemedel som ges till katter, illrar och hundar som lider av eller 
riskerar att få infektioner med flera parasiter samtidigt (orsakade av flera olika typer av parasiter). 
Läkemedlet används för att 

• behandla och förebygga loppangrepp hos katter, hundar och illrar, 

• behandla angrepp av öronkvalster hos katter och hundar, 

• behandla hudsjukdomar som orsakas av parasitmaskar hos hundar (rävskabb och demodikos), 

• behandla hudsjukdomar som orsakas av parasitkvalster (notoedres-skabb), 

• behandla och förebygga infektion med lungmask hos katter och hundar, 

• behandla ögonmask hos katter och hundar, 

• behandla infektioner med gastrointestinala nematoder (tarmmaskar) hos katter och hundar, 

• behandla angrepp av pälsätande löss hos hundar, 

• förebygga hjärtmasksjukdom (Dirofilaria immitis) hos katter, hundar och illrar, 

• behandla cirkulerande mikrofilarier Dirofilaria immitis hos hundar, 

• behandla och förebygga kutan dirofilarios (hudinfektion med Dirofilaria repens) hos hundar, 

• minska cirkulerande mikrofilarier Dirofilaria repens hos hundar, 

• förebygga och behandla infektion med fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos 
hundar, 

• förebygga sjukdom orsakad av rundmaskarten Spirocerca lupi (en maskinfektion som påverkar 
matstrupen) hos hundar. 

Imoxat kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk dermatit orsakad av loppor 
hos katter och hundar. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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Det innehåller de aktiva substanserna imidakloprid och moxidektin. 

Imoxat är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det innehåller samma aktiva substans och verkar 
på samma sätt som ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är 
Advocate. 

Hur används Imoxat? 

Imoxat är receptbelagt. 

Imoxat finns som en spot-on-lösning i förfyllda pipetter och finns i olika styrkor beroende på om det 
ska användas för behandling av katter, illrar eller hundar och på storleken på det djur som behandlas. 
Hela pipettens innehåll appliceras på djurets hud efter att pälsen delats. 

För mer information om hur du använder Imoxat, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Imoxat? 

Imoxat innehåller två aktiva substanser, imidakloprid och moxidektin. Imidakloprid stör vissa 
bestämda receptorer (nikotinerga acetylkolinreceptorer) i nervsystemet hos loppor och löss, vilket 
leder till att de förlamas och dör. Moxidektin orsakar förlamning och död hos parasiter genom att störa 
det sätt som signaler skickas på mellan nervcellerna (neurotransmission) i parasiternas nervsystem. 

Hur har Imoxats effekt undersökts? 

Fördelarna och riskerna med den aktiva substansen vid de godkända användningarna har redan 
studerats för referensläkemedlet Advocate och behöver inte studeras igen för Imoxat. 

Liksom för alla läkemedel har företaget lagt fram kvalitetsdata för Imoxat. Inga bioekvivalensstudier 
behövde göras för att undersöka om Imoxat tas upp på liknande sätt och ger samma nivå av den 
aktiva substansen i blodet som referensläkemedlet. Detta beror på att sammansättningen för Imoxat 
är jämförbar med den för referensläkemedlet och vid applicering på huden förväntas de aktiva 
substanserna i båda läkemedlen tas upp på samma sätt. 

Vilka är fördelarna och riskerna med Imoxat? 

Eftersom Imoxat är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet anses dess 
fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Imoxat. Där anges också 
de försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och djurägare eller djurhållare ska vidta. Eftersom Imoxat 
är ett generiskt läkemedel är försiktighetsåtgärderna desamma som för referensläkemedlet. 
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Varför är Imoxat godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Imoxat i enlighet med EU:s krav är 
likvärdigt med Advocate. Myndigheten fann därför att fördelarna med Imoxat är större än de 
konstaterade riskerna, liksom för Advocate och att Imoxat kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Imoxat 

Den 07/12/2021 beviljades Imoxat ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Imoxat finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Information om referensläkemedlet finns också på EMA:s webbplats. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2021. 


	Vad är Imoxat och vad används det för?
	Hur används Imoxat?
	Hur verkar Imoxat?
	Hur har Imoxats effekt undersökts?
	Vilka är fördelarna och riskerna med Imoxat?
	Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret vidta?
	Varför är Imoxat godkänt i EU?
	Mer information om Imoxat

