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1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Credelio 56 mg purutabletti koiralle (1,3–2,5 kg)  
Credelio 112 mg purutabletti koiralle (> 2,5–5,5 kg)  
Credelio 225 mg purutabletti koiralle (> 5,5–11 kg)  
Credelio 450 mg purutabletti koiralle (> 11–22 kg)  
Credelio 900 mg purutabletti koiralle (> 22–45 kg) 
 
 
2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS  
 
Vaikuttava aine: 
Yksi purutabletti sisältää: 
 

Credelio-purutabletti lotilaneeria (lotilanerum) (mg) 
koirille (1,3–2,5 kg) 56,25 
koirille (> 2,5–5,5 kg) 112,5 
koirille (> 5,5–11 kg) 225 
koirille (> 11–22 kg) 450 
koirille (> 22–45 kg) 900 

 
Apuaineet: 
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Purutabletti. 
Valkoinen tai beige pyöreä purutabletti, jossa on rusehtavia pilkkuja. 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Kohde-eläinlaji(t) 
 
Koira. 
 
4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain 
 
Koirien kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon. 
 
Eläinlääkevalmisteella on välitön ja jatkuva tappava vaikutus kirppuja (Ctenocephalides felis ja 
C. canis) ja puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus ja Dermacentor 
reticulatus) vastaan 1 kuukauden ajan. 
 
Kirppujen ja puutiaisten täytyy kiinnittyä isäntään ja aloittaa syöminen, jotta ne altistuvat vaikuttavalle 
aineelle. 
 
Eläinlääkevalmistetta voidaan käyttää osana hoitosuunnitelmaa kirppujen aiheuttaman allergisen 
dermatiitin hallinnassa. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. 
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4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain 
 
Loisten on aloitettava syöminen isännän iholla, jotta ne altistuvat lotilaneerille. Sen vuoksi loisten 
levittämien infektiotautien tartunnan riskiä ei voida kokonaan sulkea pois. 
 
4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet 
Kaikki turvallisuutta ja tehoa koskevat tiedot ovat peräisin vähintään 8 viikon ikäisistä ja 1,3 kg:n 
painoisista koirista ja koiranpennuista. Tämän eläinlääkevalmisteen käytön alle 8 viikon ikäisille tai 
alle 1,3 kg:n painoisille koiranpennuille tulee perustua hoitavan eläinlääkärin hyöty-riskiarvioon. 
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava  
Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. 
Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai 
myyntipäällystä. 
 
4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus) 
 
Markkinoille tulon jälkeen turvallisuudesta saatujen kokemusten perusteella lieviä ja ohimeneviä 
maha-suolikanavan oireita (oksentelua, ripulia, ruokahaluttomuutta) ja letargiaa on raportoitu hyvin 
harvoin. Nämä menevät tavallisesti ohi ilman hoitoa. 
 
Neurologisia häiriöitä, kuten vapinaa, ataksiaa tai kouristuksia, voi esiintyä hyvin harvoin. Yleensä 
nämä oireet ovat ohimeneviä. 
 
Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti: 
 
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen) 
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä) 
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/1000 hoidettua eläintä) 
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/10 000 hoidettua eläintä) 
- hyvin harvinainen (alle 1/10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset). 
 
4.7 Käyttö tiineyden, imetyksen tai muninnan aikana 
 
Laboratoriotutkimuksissa rotilla ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista vaikutuksista tai 
urosten ja naaraiden lisääntymiskykyyn kohdistuvista haittavaikutuksista. Eläinlääkevalmisteen 
turvallisuutta jalostukseen tarkoitetuilla, tiineillä ja imettävillä koirilla ei ole varmistettu. Voidaan 
käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. 
 
4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Ei tunneta. Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu yhteisvaikutuksia Credelio-purutablettien ja yleisesti 
käytettävien eläinlääkevalmisteiden välillä. 
 
4.9 Annostus ja antotapa 
 
Suun kautta. 
 
Eläinlääkevalmiste annostellaan seuraavan taulukon mukaisesti, jolloin varmistetaan lotilaneeriannos 
20–43 mg/kg: 
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Koiran paino 
(kg) 

Annettavien tablettien vahvuus ja lukumäärä 
Credelio  
56 mg 

Credelio  
112 mg 

Credelio  
225 mg 

Credelio  
450 mg 

Credelio  
900 mg 

1,3–2,5 1     
> 2,5–5,5  1    
> 5,5–11,0   1   
> 11,0–22,0    1  
> 22,0–45,0     1 
> 45 Tarkoituksenmukainen tablettien yhdistelmä 

 
Käytä saatavilla olevien vahvuuksien tarkoituksenmukaista yhdistelmää, jotta saat aikaan 
suositusannoksen 20–43 mg/kg. 
 
Credelio-tabletit ovat maistuvia pureskeltavia ja maustettuja tabletteja. Anna purutabletti/purutabletit 
kuukausittain ruoan kanssa tai ruokailun jälkeen. 
 
4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa) 
 
Haittavaikutuksia ei havaittu, kun 8–9 viikon ikäisille ja 1,3–3,6 kg:n painoisille koiranpennuille 
annettiin kahdeksana kertana kuukauden välein suun kautta yliannoksia, jotka olivat jopa 
viisinkertaisia suurimpaan suositusannokseen nähden (43 mg/kg, 129 mg/kg ja 215 mg/kg 
lotilaneeria). 
 
4.11 Varoaika 
 
Ei oleellinen. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ulkoloislääkkeet systeemiseen käyttöön, isoksatsoliinit  
ATCvet-koodi: QP53BE04 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Lotilaneerin puhdas enantiomeeri kuuluu isoksatsoliiniryhmään ja se tehoaa kirppuihin 
(Ctenocephalides felis ja Ctenocephalides canis) sekä puutiaislajeihin Dermacentor reticulatus, Ixodes 
hexagonus, Ixodes ricinus ja Rhipicephalus sanguineus. 
 
Lotilaneeri on voimakas gamma-aminovoihapon (GABA) säätelemien kloridikanavien estäjä, joka saa 
aikaan puutiaisten ja kirppujen nopean kuoleman. Resistenssi orgaanisille klooriyhdisteille 
(syklodieenit, esim. dieldriini), fenyylipyratsoleille (esim. fiproniili), neonikotinoideille (esim. 
imidaklopridi), formamidiineille (esim. amitratsi) ja pyretroideille (esim sypermetriini) ei vaikuta 
lotilaneerin tehoon. 
 
Vaikutus kirppuihin alkaa 4 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden ajan valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet kirput kuolevat 6 tunnin kuluessa. 
Vaikutus puutiaisiin alkaa 48 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden ajan valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet puutiaiset (I. ricinus) kuolevat 
8 tunnin kuluessa. 
 
Eläinlääkevalmiste tappaa koirassa olevat ja koiraan juuri tarttuneet kirput ennen kuin ne ehtivät 
munia. Valmiste katkaisee siten kirpun elinkierron ja estää kirppujen leviämisen ympäristöön alueilla, 
joille koira pääsee. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
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Lotilaneeri imeytyy nopeasti suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen ja huippupitoisuus plasmassa 
saavutetaan 2 tunnissa. Ruoka lisää imeytymistä. Terminaalinen puoliintumisaika on noin 4 viikkoa. 
Pitkä terminaalinen puoliintumisaika mahdollistaa tehokkaan lääkeainepitoisuuden veressä koko 
annosteluvälin ajaksi. 
Pääasiallinen eliminaatioreitti on erittyminen sappeen, erittyminen munuaisten kautta on vähäisempi 
eliminaatioreitti (alle 10 % annoksesta). Lotilaneeri metaboloituu vähäisessä määrin 
hydrofiilisemmiksi yhdisteiksi, joita havaitaan ulosteissa ja virtsassa. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Selluloosa, hienorakenteinen  
Laktoosimonohydraatti 
Selluloosa, mikrokiteinen, silikonoitu  
Kuivaliha-aromi 
Krospovidoni  
Povidoni K30 
Natriumlauryylisulfaatti  
Piidioksidi, kolloidinen, vedetön  
Magnesiumstearaatti 
 
6.2 Tärkeimmät yhteensopimattomuudet 
 
Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 
 
Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 3 vuotta 
 
 
 
6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet 
 
Ei erityisiä säilytysohjeita. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus 
 
Tabletit on pakattu alumiini/alumiini-läpipainopakkauksiin, jotka on pakattu kartonkikoteloon. 
Jokaista tablettivahvuutta on saatavana 1, 3 ja 6 tabletin pakkauksissa. 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
 
6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien 

jätemateriaalien hävittämiselle 
 
Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä 
paikallisten määräysten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Saksa 
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8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/2/17/206/001–015 
 
 
9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Ensimmäisen myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 25/04/2017 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
{PP/KK/VVVV} 
 
Tätä eläinlääkevalmistetta koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilla osoitteessa http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO 
 
Ei oleellinen. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Credelio 12 mg purutabletti kissalle (0,5–2,0 kg)  
Credelio 48 mg purutabletti kissalle (> 2,0–8,0 kg)  
 
2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS  
 
Vaikuttava aine: 
Yksi purutabletti sisältää: 
 

Credelio-purutabletti lotilaneeria (lotilanerum) (mg) 
kissalle (0,5–2,0 kg) 12 

kissalle (> 2,0–8,0 kg) 48 
 
Apuaineet: 
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Purutabletti. 
Valkoinen tai rusehtava pyöreä purutabletti, jossa on rusehtavia pilkkuja. 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Kohde-eläinlaji(t) 
 
Kissa. 
 
4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain 
 
Kissojen kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon. 
 
Eläinlääkevalmisteella on välitön ja jatkuva tappava vaikutus kirppuja (Ctenocephalides felis ja 
C. canis) ja puutiaisia (Ixodes ricinus) vastaan 1 kuukauden ajan. 
 
Kirppujen ja puutiaisten täytyy kiinnittyä isäntään ja aloittaa syöminen, jotta ne altistuvat vaikuttavalle 
aineelle. 
 
Eläinlääkevalmistetta voidaan käyttää osana hoitosuunnitelmaa kirppujen aiheuttaman allergisen 
dermatiitin hallinnassa. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. 
 
4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain 
 
Loisten on aloitettava syöminen isännän iholla, jotta ne altistuvat lotilaneerille. Sen vuoksi loisten 
levittämien infektiotautien tartunnan riskiä ei voida kokonaan sulkea pois. 
Riittävää tehoa ei välttämättä saavuteta, jos eläinlääkevalmistetta ei anneta ruoan kanssa 
tai 30 minuutin sisällä ruokkimisesta. 
Tiedot valmisteen tehosta puutiaisia vastaan nuorilla kissoilla ovat riittämättömiä, joten tätä 
valmistetta ei suositella puutiaisten torjuntaan 5 kuukauden ikäisille tai sitä nuoremmille 
kissanpennuille. 
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4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet 
Turvallisuutta ja tehoa on tutkittu vähintään 8 viikon ikäisillä ja vähintään 0,5 kg:n painoisilla 
kissoilla. Siksi tämän eläinlääkevalmisteen käytön alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kg:n painoisille 
kissanpennuille tulee perustua hoitavan eläinlääkärin hyöty-riskiarvioon. 
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava  
Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. 
Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle pakkausseloste 
tai myyntipäällys. 
 
4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus) 
 
Markkinoille tulon jälkeen turvallisuudesta saatujen kokemusten perusteella oksentelua on raportoitu 
hyvin harvoin. Se menee tavallisesti ohi ilman hoitoa. 
 
Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti: 
 
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen) 
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä) 
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/1000 hoidettua eläintä) 
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/10 000 hoidettua eläintä) 
- hyvin harvinainen (alle 1/10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset). 
 
4.7 Käyttö tiineyden, imetyksen tai muninnan aikana 
 
Laboratoriotutkimuksissa rotilla ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista vaikutuksista tai 
urosten ja naaraiden lisääntymiskykyyn kohdistuvista haittavaikutuksista. Eläinlääkevalmisteen 
turvallisuutta kissoilla tiineyden ja imetyksen aikana ei ole selvitetty. Voidaan käyttää ainoastaan 
hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. 
 
4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Ei tunneta.  
Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu yhteisvaikutuksia Credelio-purutablettien ja yleisesti käytettävien 
eläinlääkevalmisteiden välillä. 
 
4.9 Annostus ja antotapa 
 
Suun kautta. 
 
Maustettu eläinlääkevalmiste annostellaan seuraavan taulukon mukaisesti, jolloin varmistetaan 
lotilaneerin kerta-annos 6–24 mg/kg: 
 

Kissan paino 
(kg) 

Annettavien tablettien vahvuus ja lukumäärä 
Credelio 12 mg Credelio 48 mg 

0,5–2,0 1  
> 2,0–8,0  1 
> 8,0 Tarkoituksenmukainen tablettien yhdistelmä 

 
Jos kissan paino on yli 8 kg, käytä saatavilla olevien vahvuuksien tarkoituksenmukaista yhdistelmää, 
jotta saat aikaan suositusannoksen 6–24 mg/kg. 
 
Anna eläinlääkevalmiste ruoan kanssa tai 30 minuutin sisällä ruokkimisesta. 
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Kirppu- ja puutiaistartuntojen hoidon optimoimiseksi eläinlääkevalmistetta tulisi käyttää kuukauden 
välein, ja käyttöä tulisi jatkaa koko kirppu- ja/tai puutiaiskauden ajan paikallisen epidemiologisen 
tilanteen perusteella. 
 
4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa) 
 
Haittavaikutuksia ei havaittu, kun 8 viikon ikäisille ja 0,5 kg:n painoisille kissanpennuille annettiin 
kahdeksana kertana kuukauden välein suun kautta annoksia, jotka olivat yli viisinkertaisia suurimpaan 
suositusannokseen nähden (130 mg/kg lotilaneeria). 
 
4.11 Varoaika 
 
Ei oleellinen. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ulkoloislääkkeet systeemiseen käyttöön, isoksatsoliinit  
ATCvet-koodi: QP53BE04 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Lotilaneerin puhdas enantiomeeri kuuluu isoksatsoliiniryhmään ja se tehoaa kirppuihin 
(Ctenocephalides felis ja Ctenocephalides canis) sekä puutiaisiin (Ixodes ricinus). 
 
Lotilaneeri on voimakas gamma-aminovoihapon (GABA) säätelemien kloridikanavien estäjä, joka saa 
aikaan puutiaisten ja kirppujen nopean kuoleman. In vitro -tutkimuksissa resistenssi orgaanisille 
klooriyhdisteille (syklodieenit, esim. dieldriini), fenyylipyratsoleille (esim. fiproniili), 
neonikotinoideille (esim. imidaklopridi), formamidiineille (esim. amitratsi) ja pyretroideille (esim 
sypermetriini) ei vaikuttanut lotilaneerin tehoon joitakin niveljalkaislajeja vastaan. 
 
Vaikutus kirppuihin alkaa 12 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden ajan valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet kirput kuolevat 8 tunnin kuluessa. 
Vaikutus puutiaisiin alkaa 24 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden ajan valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet puutiaiset kuolevat 18 tunnin 
kuluessa. 
 
Eläinlääkevalmiste tappaa kissassa olevat ja kissaan juuri tarttuneet kirput ennen kuin ne ehtivät 
munia. Valmiste katkaisee siten kirpun elinkierron ja estää kirppujen leviämisen ympäristöön alueilla, 
joille kissa pääsee. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Lotilaneeri imeytyy nopeasti suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen ja huippupitoisuus plasmassa 
saavutetaan 4 tunnin kohdalla. Lotilaneerin biologinen hyötyosuus noin kymmenkertaistuu, jos 
valmiste annetaan ruoan kanssa. Terminaalinen puoliintumisaika on noin 4 viikkoa (harmoninen 
keskiarvo). Terminaalinen puoliintumisaika mahdollistaa tehokkaan lääkeainepitoisuuden veressä 
koko annosteluvälin ajaksi. 
Pääasiallinen eliminaatioreitti on erittyminen sappeen, erittyminen munuaisten kautta on vähäisempi 
eliminaatioreitti (alle 10 % annoksesta). Lotilaneeri metaboloituu vähäisessä määrin 
hydrofiilisemmiksi yhdisteiksi, joita havaitaan ulosteissa ja virtsassa. 
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6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Hiivajauhe (aromi) 
Selluloosa, mikrokiteinen, silikonoitu  
Selluloosa, hienorakenteinen  
Laktoosimonohydraatti 
Povidoni K30 
Krospovidoni 
Natriumlauryylisulfaatti  
Vanilliini (aromi) 
Piidioksidi, kolloidinen, vedetön  
Magnesiumstearaatti 
 
6.2 Tärkeimmät yhteensopimattomuudet 
 
Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 
 
Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 3 vuotta 
 
6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet 
 
Ei erityisiä säilytysohjeita. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus 
 
Tabletit on pakattu alumiini/alumiini-läpipainopakkauksiin, jotka on pakattu kartonkikoteloon. 
Jokaista tablettivahvuutta on saatavana 1, 3 ja 6 tabletin pakkauksissa. 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
 
6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien 

jätemateriaalien hävittämiselle 
 
Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä 
paikallisten määräysten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Saksa 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/2/17/206/016–21 
 
 
9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Ensimmäisen myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 25/04/2017 
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10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
PP/KK/VVVV 
 
Tätä eläinlääkevalmistetta koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilla osoitteessa http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO 
 
Ei oleellinen. 
 
 
  

http://www.ema.europa.eu/
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LIITE II 
 

A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI 

RAJOITUKSET 
 
C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ 
 
D. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
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A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA 
 
Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite 
 

Elanco France S.A.S.  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
RANSKA 
 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET 
 
Eläinlääkemääräys 
 
 
C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ 
 
Ei oleellinen 
 
 
D. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 
Haittavaikutusseurantaa koskevat vaatimukset: 
 
Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset (PSUR) tulisi toimittaa kuuden kuukauden välein seuraavan 
kahden vuoden ajan (sisältäen kaikki hyväksytyt pakkauskoot), jonka jälkeen vuosittaiset raportit 
kahden vuoden ajan, ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. 
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LIITE III 
 

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
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A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA 
 
Kartonkikotelo (koiralle) 
 
1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Credelio 56 mg, purutabletti, koiralle (1,3–2,5 kg)  
Credelio 112 mg purutabletti koiralle (> 2,5–5,5 kg) 
Credelio 225 mg purutabletti koiralle (> 5,5–11 kg)  
Credelio 450 mg purutabletti koiralle (> 11–22 kg)  
Credelio 900 mg purutabletti koiralle (> 22–45 kg)  
 
lotilaneeri 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)  
 
56 mg lotilaneeria  
112 mg lotilaneeria 
225 mg lotilaneeria 
450 mg lotilaneeria 
900 mg lotilaneeria 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Purutabletti 
 
 
4. PAKKAUSKOKO 
 
1 tabletti  
3 tablettia 
6 tablettia 
 
 
5. KOHDE-ELÄINLAJI(T) 
 
Koira 
 
 
6. KÄYTTÖAIHEET 
 
 
 
7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Annetaan ruoan kanssa tai ruokailun jälkeen.  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
8. VAROAIKA (VAROAJAT) 
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9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET) 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
 
 
12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Hävittäminen: lue pakkausseloste. 
 
 
13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ 

TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN  
 
Eläimille. Reseptivalmiste. 
 
 
14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.” 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
 
 
15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE  
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Saksa 
 
 
16. MYYNTILUPIEN NUMEROT 
 
EU/2/17/206/001 (56 mg lotilaneeria; 1 purutabletti)  
EU/2/17/206/002 (56 mg lotilaneeria; 3 purutablettia)  
EU/2/17/206/003 (56 mg lotilaneeria; 6 purutablettia)  
EU/2/17/206/004 (112 mg lotilaneeria; 1 purutabletti)  
EU/2/17/206/005 (112 mg lotilaneeria; 3 purutablettia)  
EU/2/17/206/006 (112 mg lotilaneeria; 6 purutablettia)  
EU/2/17/206/007 (225 mg lotilaneeria; 1 purutabletti)  
EU/2/17/206/008 (225 mg lotilaneeria; 3 purutablettia)  
EU/2/17/206/009 (225 mg lotilaneeria; 6 purutablettia)  
EU/2/17/206/010 (450 mg lotilaneeria; 1 purutabletti)  
EU/2/17/206/011 (450 mg lotilaneeria; 3 purutablettia)  
EU/2/17/206/012 (450 mg lotilaneeria; 6 purutablettia)  
EU/2/17/206/013 (900 mg lotilaneeria; 1 purutabletti)  
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EU/2/17/206/014 (900 mg lotilaneeria; 3 purutablettia)  
EU/2/17/206/015 (900 mg lotilaneeria; 6 purutablettia) 
 
 
17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO  
 
Lot {numero} 
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SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA 
 
Kartonkikotelo (kissa) 
 
1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Credelio 12 mg purutabletti kissalle (0,5–2,0 kg)  
Credelio 48 mg purutabletti kissalle (> 2,0–8,0 kg) 
 
lotilaneeri 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)  
 
12 mg lotilaneeria  
48 mg lotilaneeria 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Purutabletti 
 
 
4. PAKKAUSKOKO 
 
1 tabletti  
3 tablettia 
6 tablettia 
 
 
5. KOHDE-ELÄINLAJI(T) 
 
Kissa 
 
 
6. KÄYTTÖAIHEET 
 
 
 
7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT) 
 
Annetaan ruoan kanssa tai 30 minuutin sisällä ruokkimisesta. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
 
8. VAROAIKA (VAROAJAT) 
 
 
 
9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET) 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
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10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
 
 
12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Hävittäminen: lue pakkausseloste. 
 
 
13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ 

TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN  
 
Eläimille. Reseptivalmiste. 
 
 
14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.” 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
 
 
15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE  
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Saksa 
 
 
16. MYYNTILUPIEN NUMEROT 
 
EU/2/17/206/016 (12 mg lotilaneeria; 1 purutabletti)  
EU/2/17/206/017 (12 mg lotilaneeria; 3 purutablettia)  
EU/2/17/206/018 (12 mg lotilaneeria; 6 purutablettia)  
EU/2/17/206/019 (48 mg lotilaneeria; 1 purutabletti)  
EU/2/17/206/020 (48 mg lotilaneeria; 3 purutablettia)  
EU/2/17/206/021 (48 mg lotilaneeria; 6 purutablettia)  
 
 
17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO  
 
Lot {numero} 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA JA REPÄISYPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 
SEURAAVAT TIEDOT 
 
Läpipainopakkaus (koiralle) 
 
1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Credelio 56 mg (1.3–2.5 kg) 
Credelio 112 mg (>2.5–5.5 kg) 
Credelio 225 mg (>5.5–11 kg) 
Credelio 450 mg (>11–22 kg) 
Credelio 900 mg (>22–45 kg) 
 
lotilanerum 
 

 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
Elanco 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MERKINTÄ “ELÄIMILLE” 
 
Eläimille. 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA JA REPÄISYPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 
SEURAAVAT TIEDOT 
 
Läpipainopakkaus (kissa) 
 
1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Credelio 12 mg (0,5–2,0 kg) 
Credelio 48 mg (>2,0 –8,0 kg) 
 

 
 
lotilanerum 
 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
Elanco 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MERKINTÄ “ELÄIMILLE” 
 
Eläimille. 
 
  



23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PAKKAUSSELOSTE 
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PAKKAUSSELOSTE 
Credelio 56 mg purutabletti koiralle (1,3–2,5 kg)  

Credelio 112 mg purutabletti koiralle (> 2,5–5,5 kg) 
Credelio 225 mg purutabletti koiralle (> 5,5–11 kg)  
Credelio 450 mg purutabletti koiralle (> 11–22 kg)  
Credelio 900 mg purutabletti koiralle (> 22–45 kg) 

 
1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA 

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, 
JOS ERI 

 
Myyntiluvan haltija: 
Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Saksa 
 
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: 
Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Ranska 
 
 
2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Credelio 56 mg purutabletti koiralle (1,3–2,5 kg)  
Credelio 112 mg purutabletti koiralle (> 2,5–5,5 kg)  
Credelio 225 mg purutabletti koiralle (> 5,5–11 kg)  
Credelio 450 mg purutabletti koiralle (> 11–22 kg)  
Credelio 900 mg purutabletti koiralle (> 22–45 kg) 
 
lotilaneeri (lotilanerum) 
 
 
3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET 
 
Yksi purutabletti sisältää: 
 

Credelio-purutabletti lotilaneeria (mg) 
koirille (1,3–2,5 kg) 56,25 
koirille (> 2,5–5,5 kg) 112,5 
koirille (> 5,5–11 kg) 225 
koirille (> 11–22 kg) 450 
koirille (> 22–45 kg) 900 

 
Valkoinen tai beige pyöreä purutabletti, jossa on rusehtavia pilkkuja. 
 
 
4. KÄYTTÖAIHEET 
 
Koirien kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon. 
 
Eläinlääkevalmisteella on välitön ja jatkuva tappava vaikutus vähintään 1 kuukauden ajan kirppuja 
(Ctenocephalides felis ja C. canis) ja puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, 
I. hexagonus ja Dermacentor reticulatus) vastaan. 
 
Kirppujen ja puutiaisten täytyy kiinnittyä isäntään ja aloittaa syöminen, jotta ne altistuvat vaikuttavalle 
aineelle. 
 
Eläinlääkevalmistetta voidaan käyttää osana hoitosuunnitelmaa kirppujen aiheuttaman allergisen 
ihotulehduksen (Flea Allergy Dermatitis, FAD) hallinnassa. 
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5. VASTA-AIHEET 
 
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. 
 
 
6. HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Markkinoille tulon jälkeen turvallisuudesta saatujen kokemusten perusteella lieviä ja ohimeneviä 
maha-suolikanavan oireita (oksentelua, ripulia, ruokahaluttomuutta) ja letargiaa on raportoitu hyvin 
harvoin. Nämä menevät tavallisesti ohi ilman hoitoa. 
 
Neurologisia häiriöitä, kuten vapinaa, ataksiaa (liikkeiden haparointia) tai kouristuksia, voi esiintyä 
hyvin harvoin. Yleensä nämä oireet ovat ohimeneviä. 
 
Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti: 
 
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen) 
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä) 
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/1000 hoidettua eläintä) 
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/10 000 hoidettua eläintä) 
- hyvin harvinainen (alle 1/10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset). 
 
Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet 
sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi. 
 
 
7. KOHDE-ELÄINLAJIT 
 
Koira 
 
 
8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN 
 
Suun kautta. 
 
Eläinlääkevalmiste annostellaan seuraavan taulukon mukaisesti, jolloin varmistetaan lotilaneeriannos 
20–43 mg/kg: 
 

Koiran paino 
(kg) 

Annettavien tablettien vahvuus ja lukumäärä 
Credelio  
56 mg 

Credelio  
112 mg 

Credelio  
225 mg 

Credelio  
450 mg 

Credelio  
900 mg 

1,3–2,5 1     
> 2,5–5,5  1    
> 5,5–11,0   1   
> 11,0–22,0    1  
> 22,0–45,0     1 
> 45 Tarkoituksenmukainen tablettien yhdistelmä 

 
Käytä saatavilla olevien vahvuuksien tarkoituksenmukaista yhdistelmää, jotta saat aikaan 
suositusannoksen 20–43 mg/kg. 
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9. ANNOSTUSOHJEET 
 
Credelio-tabletit ovat maukkaita pureskeltavia maustettuja tabletteja. Anna purutabletti/purutabletit 
kuukausittain ruoan kanssa tai ruokailun jälkeen. 
 
 
10. VAROAIKA 
 
Ei oleellinen 
 
 
11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
Ei erityisiä säilytysohjeita. 
Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu 
ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa {EXP} jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan 
kuukauden viimeistä päivää. 
 
 
12. ERITYISVAROITUKSET 
 
Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain: 
Loisten on aloitettava syöminen isännän iholla, jotta ne altistuvat lotilaneerille. Sen vuoksi loisten 
levittämien infektiotautien tartunnan riskiä ei voida sulkea pois. 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet: 
Kaikki turvallisuutta ja tehoa koskevat tiedot ovat peräisin vähintään 8 viikon ikäisistä ja 1,3 kg:n 
painoisista koirista ja koiranpennuista. Tämän eläinlääkevalmisteen käytön alle 8 viikon ikäisille tai 
alle 1,3 kg:n painoisille koiranpennuille tulee perustua hoitavan eläinlääkärin hyöty-riskiarvioon. 
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:  
Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. 
Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai 
myyntipäällystä. 
 
Tiineys ja imetys: 
Laboratoriotutkimuksissa rotilla ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista vaikutuksista. 
Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineillä ja imettävillä koirilla ei ole varmistettu. Voidaan käyttää 
ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. 
 
Hedelmällisyys: 
Laboratoriotutkimuksissa rotilla ei ole löydetty näyttöä urosten ja naaraiden lisääntymiskykyyn 
kohdistuvista haittavaikutuksista. 
Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta jalostukseen tarkoitetuilla koirilla ei ole varmistettu. Voidaan 
käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. 
 
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: 
Ei tunneta. Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu yhteisvaikutuksia Credelio-purutablettien ja yleisesti 
käytettävien eläinlääkevalmisteiden välillä. 
 
Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet): 
Haittavaikutuksia ei havaittu, kun 8–9 viikon ikäisille ja 1,3–3,6 kg:n painoisille koiranpennuille 
annettiin kahdeksana kertana kuukauden välein suun kautta yliannoksia, jotka olivat jopa 
viisinkertaisia suurimpaan suositusannokseen nähden (43 mg/kg, 129 mg/kg ja 215 mg/kg 
lotilaneeria). 
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13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltä. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi. 
 
 
14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY 
 
{PP/KK/VVVV} 
 
Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. MUUT TIEDOT 
 
Lotilaneerin puhdas enantiomeeri kuuluu isoksatsoliiniryhmään ja se tehoaa kirppuihin 
(Ctenocephalides felis ja Ctenocephalides canis) sekä puutiaislajeihin Dermacentor reticulatus, Ixodes 
hexagonus, Ixodes ricinus ja Rhipicephalus sanguineus. 
 
Lotilaneeri on voimakas gamma-aminovoihapon (GABA) säätelemien kloridikanavien estäjä, joka saa 
aikaan puutiaisten ja kirppujen nopean kuoleman. Resistenssi orgaanisille klooriyhdisteille 
(syklodieenit, esim. dieldriini), fenyylipyratsoleille (esim. fiproniili), neonikotinoideille (esim. 
imidaklopridi), formamidiineille (esim. amitratsi) ja pyretroideille (esim. sypermetriini) ei vaikuta 
lotilaneerin tehoon. 
 
Vaikutus kirppuihin alkaa 4 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet kirput kuolevat 6 tunnin kuluessa. 
 
Vaikutus puutiaisiin alkaa 48 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet puutiaiset (I. ricinus) kuolevat 8 
tunnin kuluessa. 
 
Eläinlääkevalmiste tappaa koirassa olevat ja koiraan juuri tarttuneet kirput ennen kuin ne ehtivät 
munia. Valmiste katkaisee siten kirpun elinkierron ja estää kirppujen leviämisen ympäristöön alueilla, 
joille koira pääsee. 
 
Jokaista tablettivahvuutta on saatavana 1, 3 ja 6 tabletin pakkauksissa.  
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
  

http://www.ema.europa.eu/
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PAKKAUSSELOSTE 
Credelio 12 mg purutabletti kissalle (0,5–2,0 kg)  

Credelio 48 mg purutabletti kissalle (> 2,0–8,0 kg) 
 
1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA 

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, 
JOS ERI 

 
Myyntiluvan haltija: 
Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Saksa 
 
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: 
Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Ranska 
 
 
2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Credelio 12 mg purutabletti kissalle (0,5–2,0 kg)  
Credelio 48 mg purutabletti kissalle (> 2,0–8,0 kg)  
 
lotilaneeri (lotilanerum) 
 
 
3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET 
 
Yksi purutabletti sisältää: 
 

Credelio-purutabletti lotilaneeria (mg) 
kissalle (0,5–2,0 kg) 12 
kissalle (> 2,0–8,0 kg) 48 

 
Valkoinen tai rusehtava pyöreä purutabletti, jossa on rusehtavia pilkkuja. 
 
 
4. KÄYTTÖAIHEET 
 
Kissojen kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon. 
 
Eläinlääkevalmisteella on välitön ja jatkuva tappava vaikutus 1 kuukauden ajan kirppuja 
(Ctenocephalides felis ja C. canis) ja puutiaisia (Ixodes ricinus) vastaan. 
 
Kirppujen ja puutiaisten täytyy kiinnittyä isäntään ja aloittaa syöminen, jotta ne altistuvat vaikuttavalle 
aineelle. 
 
Eläinlääkevalmistetta voidaan käyttää osana hoitosuunnitelmaa kirppujen aiheuttaman allergisen 
ihotulehduksen (Flea Allergy Dermatitis, FAD) hallinnassa. 
 
 
5. VASTA-AIHEET 
 
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. 
 
 
6. HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Markkinoille tulon jälkeen turvallisuudesta saatujen kokemusten perusteella oksentelua on raportoitu 
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hyvin harvoin. Se menee tavallisesti ohi ilman hoitoa. 
Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti: 
 
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen) 
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä) 
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/1000 hoidettua eläintä) 
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/10 000 hoidettua eläintä) 
- hyvin harvinainen (alle 1/10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset). 
 
Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet 
sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi. 
 
 
7. KOHDE-ELÄINLAJIT 
 
Kissa 
 
 
8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN 
 
Suun kautta. 
 
Maustettu eläinlääkevalmiste annostellaan seuraavan taulukon mukaisesti, jolloin varmistetaan 
lotilaneerin kerta-annos 6–24 mg/kg: 
 

Kissan paino  
(kg) 

Annettavien tablettien vahvuus ja lukumäärä 
Credelio 12 mg Credelio 48 mg 

0,5–2,0 1  
> 2,0–8,0  1 
> 8,0 Tarkoituksenmukainen tablettien yhdistelmä 

 
Jos kissan paino on yli 8,0 kg, käytä saatavilla olevien vahvuuksien tarkoituksenmukaista yhdistelmää, 
jotta saat aikaan suositusannoksen 6–24 mg/kg. 
 
 
9. ANNOSTUSOHJEET 
 
Anna eläinlääkevalmiste ruoan kanssa tai 30 minuutin sisällä ruokkimisesta. 
 
Kirppu- ja puutiaistartuntojen hoidon optimoimiseksi eläinlääkevalmistetta tulisi käyttää kuukauden 
välein, ja käyttöä tulisi jatkaa koko kirppu- ja/tai puutiaiskauden ajan paikallisen epidemiologisen 
tilanteen perusteella. 
 
 
10. VAROAIKA (VAROAJAT) 
 
Ei oleellinen 
 
 
11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
Ei erityisiä säilytysohjeita. 
Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu 
ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa {EXP} jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan 
kuukauden viimeistä päivää. 



30  

 
 
12. ERITYISVAROITUKSET 
 
Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain: 
Loisten on aloitettava syöminen isännän iholla, jotta ne altistuvat lotilaneerille. Sen vuoksi loisten 
levittämien infektiotautien tartunnan riskiä ei voida sulkea pois. 
Riittävää tehoa ei välttämättä saavuteta, jos eläinlääkevalmistetta ei anneta ruoan kanssa 
tai 30 minuutin sisällä ruokkimisesta. 
Tiedot valmisteen tehosta puutiaisia vastaan nuorilla kissoilla ovat riittämättömiä, joten tätä 
valmistetta ei suositella puutiaisten torjuntaan 5 kuukauden ikäisille tai sitä nuoremmille 
kissanpennuille. 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet: 
Kaikki turvallisuutta ja tehoa koskevat tiedot ovat peräisin vähintään 8 viikon ikäisistä ja 0,5 kg:n 
painoisista kissoista ja kissanpennuista. Tämän eläinlääkevalmisteen käytön alle 8 viikon ikäisille tai 
alle 0,5 kg:n painoisille kissanpennuille tulee perustua hoitavan eläinlääkärin hyöty-riskiarvioon. 
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:  
Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. 
Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai 
myyntipäällystä. 
 
Tiineys ja imetys: 
Laboratoriotutkimuksissa rotilla ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista vaikutuksista. 
Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ja imetyksen aikana kissoilla ei ole selvitetty. Voidaan 
käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. 
 
Hedelmällisyys: 
Laboratoriotutkimuksissa rotilla ei ole löydetty näyttöä urosten ja naaraiden lisääntymiskykyyn 
kohdistuvista haittavaikutuksista. 
Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta siitokseen käytettävillä naaraskissoilla ei ole varmistettu. Voidaan 
käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella. 
 
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: 
Ei tunneta. Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu yhteisvaikutuksia Credelio-purutablettien ja yleisesti 
käytettävien eläinlääkevalmisteiden välillä. 
 
Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet): 
Haittavaikutuksia ei havaittu, kun 8 viikon ikäisille ja 0,5 kg:n painoisille kissanpennuille annettiin 
kahdeksana kertana kuukauden välein suun kautta yliannoksia, jotka olivat yli viisinkertaisia 
suurimpaan suositusannokseen nähden (130 mg/kg lotilaneeria). 
 
 
13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön 
suojelemiseksi. 
 
 
14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY 
 
{PP/KK/VVVV} 
 
Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
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verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. MUUT TIEDOT 
 
Lotilaneerin puhdas enantiomeeri kuuluu isoksatsoliiniryhmään ja se tehoaa kirppuihin 
(Ctenocephalides felis ja Ctenocephalides canis) sekä puutiaisiin (Ixodes ricinus). 
 
Lotilaneeri on voimakas gamma-aminovoihapon (GABA) säätelemien kloridikanavien estäjä, joka saa 
aikaan puutiaisten ja kirppujen nopean kuoleman. In vitro -tutkimuksissa resistenssi orgaanisille 
klooriyhdisteille (syklodieenit, esim. dieldriini), fenyylipyratsoleille (esim. fiproniili), 
neonikotinoideille (esim. imidaklopridi), formamidiineille (esim. amitratsi) ja pyretroideille (esim. 
sypermetriini) ei vaikuttanut lotilaneerin tehoon joitakin niveljalkaislajeja vastaan. 
 
Vaikutus kirppuihin alkaa 12 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet kirput kuolevat 8 tunnin kuluessa. 
 
Vaikutus puutiaisiin alkaa 24 tunnin kuluessa kiinnittymisestä ja jatkuu 1 kuukauden valmisteen 
antamisen jälkeen. Eläimessä ennen valmisteen antamista olleet puutiaiset kuolevat 18 tunnin 
kuluessa. 
 
Eläinlääkevalmiste tappaa kissassa olevat ja kissaan juuri tarttuneet kirput ennen kuin ne ehtivät 
munia. Valmiste katkaisee siten kirpun elinkierron ja estää kirppujen leviämisen ympäristöön alueilla, 
joille kissa pääsee. 
 
Jokaista Credelio-purutablettivahvuutta kissoille on saatavana 1, 3 ja 6 tabletin pakkauksissa. Kaikkia 
pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
 

http://www.ema.europa.eu/
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