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1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg tyggetabletter til hunde (1,4-2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg tyggetabletter til hunde (>2,8-5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg tyggetabletter til hunde (>5,5-11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg tyggetabletter til hunde (>11-22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg tyggetabletter til hunde (>22-45 kg) 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
Aktive stoffer: 
 
Hver tyggetablet indeholder: 

 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Tyggetablet. 
 
Hvid til beige, rund, bikonveks tyggetablet med brunlige pletter og skrå kanter med bogstavet “I” 
præget på den ene side af tabletten. 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 
 
Hunde 
 
4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 
 
Til brug hos hunde med, eller som har risiko for at få, blandede infestationer/infektioner med flåter, 
lopper, gastrointestinale nematoder, hjerteorm og/eller hjertelungeorm. 
Dette veterinærlægemiddel er indiceret til brug, når behandling mod flåter/lopper og gastrointestinale 
nematoder eller behandling mod flåter/lopper og forebyggelse af sygdom som følge af 
hjerteorm/angiostrongylose er påkrævet samtidig. 
 
Flåter og lopper 
Til behandling af flåt- (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus og I. 
hexagonus) og loppeinfestationer (Ctenocephalides felis og C. canis) hos hunde. 
 
Dette veterinærlægemiddel virker øjeblikkeligt dræbende og har en langtidsvirkning på 1 måned på 
flåter og lopper.  
 
Veterinærlægemidlet kan indgå i en behandlingsstrategi til kontrol af loppeallergi-dermatitis (FAD). 
 
 

Credelio Plus tabletter lotilaner milbemycinoxim 
Hunde (1,4-2,8 kg) 56,25 mg 2,11 mg 
Hunde (>2,8-5,5 kg) 112,5 mg 4,22 mg 
Hunde (>5,5-11 kg) 225 mg 8,44 mg 
Hunde (>11-22 kg) 450 mg 16,88 mg 
Hunde (>22-45 kg) 900 mg 33,75 mg 
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Gastrointestinale nematoder 
Behandling af gastrointestinale nematoder: hageorm (L4, immature adulte (L5) og adulte Ancylostoma 
caninum), rundorm (L4, immature adulte (L5) og adulte Toxocara canis og adulte Toxascaris leonina) 
og piskeorm (adulte Trichuris vulpis)). 
 
Hjerteorm 
Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis). 
 
Hjerte-lungeorm 
Forebyggelse af angiostrongylose ved reduktion af infektionsniveauet med immature adulte- (L5) og 
adulte stadier af Angiostrongylus vasorum (hjerte-lungeorm) ved månedlig administration. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller 
flere af hjælpestofferne. 
 
4.4 Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til 
  
Alle hunde i husstanden skal behandles med et passende produkt. 
 
Flåter og lopper skal sætte sig på værten og begynde at indtage blod for at blive eksponeret for det 
aktive stof. Risikoen for overførsel af flåt-/loppebårne sygdomme kan derfor ikke udelukkes. 
 
Parasitresistens over for en bestemt klasse af anthelmintika kan udvikles efter hyppig, gentagen brug 
af et anthelmintikum i denne klasse. Derfor bør brugen af dette veterinærlægemiddel baseres på 
vurdering af hvert enkelt tilfælde og på lokale epidemiologiske oplysninger om målarternes aktuelle 
følsomhed for at begrænse muligheden for en fremtidig risiko for resistens. 
 
Ved behandling af infektioner med gastrointestinale nematoder skal behovet for og hyppigheden af 
gentaget behandling samt valget af denne behandling (enkeltstofsbehandling eller et 
kombinationsprodukt) vurderes af den ordinerende dyrlæge. 
 
Bevarelse af makrocykliske laktoners virkning er afgørende for forebyggelse af Dirofilaria immitis. 
For at minimere risikoen for udvikling af resistens anbefales det derfor, at hunde kontrolleres for både 
cirkulerende antigener og blodmikrofilarier ved start af hver hjerteormssæson, inden de begynder 
månedlig forebyggende behandling. Produktet er ikke effektivt mod adulte D. immitis og er ikke 
indiceret til udryddelse af mikrofilarier. 
 
4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr 
 
Alle sikkerheds- og virkningsdata er stammer fra hunde og hundehvalpe i alderen 8 uger og derover og 
med en kropsvægt på 1,4 kg eller derover. Anvendelse af dette veterinærlægemiddel til hvalpe yngre 
end 8 uger eller med en kropsvægt på under 1,4 kg bør baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering 
af fordele og risici. 
 
Den anbefalede dosis skal overholdes strengt hos MDR1-mutante (-/-) hunde med et ikke-fungerende 
P-glykoprotein, som kan omfatte collier og beslægtede racer. 
 
Før første administration skal hunde i endemiske områder for hjerteorm, eller som har besøgt 
endemiske områder for hjerteorm, testes for eksisterende infektion med hjerteorm. Inficerede hunde 
bør efter dyrlægens skøn behandles med et middel, som dræber adulte hjerteorm. 
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For at undgå overfølsomhedsreaktioner forbundet med frigivelse af proteiner fra døde eller døende 
mikrofilarier frarådes administration af produkter, der indeholder milbemycinoxim (såsom dette 
produkt) til hunde med et højt antal cirkulerende mikrofilarier. 
 
Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr 
 
Utilsigtet indtagelse kan forårsage mave-tarm-forstyrrelser. For at undgå, at børn får fat i tabletterne, 
skal de opbevares i blisterpakningen, indtil de skal bruges, og blisterpakningerne skal opbevares i den 
ydre karton utilgængeligt for børn. 
 
I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal 
vises til lægen. 
 
Vask hænder efter håndtering af tabletterne. 
 
4.6 Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad) 
 
Gastrointestinale tegn (diarré og opkastning), anoreksi, muskelrystelser, letargi, kløe og 
adfærdsændringer var ikke almindeligt rapporterede. Disse tilfælde var generelt selvbegrænsende og af 
kort varighed. 
 
Neurologiske tegn (kramper, muskelrystelser og ataksi) er blevet registreret sjældent i 
sikkerhedserfaringen efter markedsføring for det aktive stof lotilaner anvendt som et aktivt enkeltstof 
(Credelio) ved samme dosis som i dette produkt. Disse tegn forsvinder typisk uden behandling. 
 
Hyppigheden af bivirkninger er defineret som: 
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en 
behandling) 
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr) 
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr) 
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) 
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter). 
 
4.7 Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning 
 
Lægemidlets sikkerhed hos avlshunde, drægtige og diegivende hunde er ikke blevet undersøgt. 
Laboratorieundersøgelser med de aktive stoffer hos rotter har ikke afsløret teratogene virkninger eller 
nogen skadelige virkninger på reproduktiviteten hos hanner og hunner.  
 
Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk 
forholdet. 
 
4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Det er påvist, at lotilaner og milbemycinoxim er et substrat for P-glykoprotein (P-gp), og det kan 
derfor interagere med andre P-gp-substrater (f.eks. digoxin, doxorubicin) eller andre makrocykliske 
laktoner. Samtidig behandling med andre P-gp-substrater kan derfor medføre øget toksicitet. 
 
4.9 Dosering og indgivelsesvej 
 
Oral anvendelse. 
 
Veterinærlægemidlet skal administreres i overensstemmelse med følgende tabel for at sikre en dosis 
på 20 til 41 mg lotilaner/kg kropsvægt og 0,75 til 1,53 mg milbemycinoxim/kg kropsvægt. 
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Hundens 
kropsvægt 

Styrke og antal Credelio Plus tabletter, der skal indgives 
 

56,25 mg/ 
2,11 mg 

112,5 mg/ 
4,22 mg 

225 mg/ 
8,44 mg 

450 mg/ 
16,88 mg 

900 mg/ 
33,75 mg 

1,4-2,8 kg 1     
> 2,8-5,5 kg  1    
> 5,5-11 kg   1   
> 11-22 kg    1  
> 22-45 kg     1 
> 45 kg Passende kombination af tabletter 

 
Brug en passende kombination af tilgængelige styrker for at opnå den anbefalede dosis på 20-41 mg 
lotilaner/kg og 0,75-1,53 mg milbemycinoxim/kg for dyr med en kropsvægt > 45 kg. 
 
Behandlingsplanen bør baseres på den individuelle risikovurdering af hunden, de lokale 
epidemiologiske forhold og/eller de epidemiologiske forhold i andre områder, som hunden har besøgt 
eller skal besøge. Hvis dyrlægen mener, hunden kræver genbehandling(er) med produktet, skal 
eventuel(le) efterfølgende behandling(er) ske med intervaller på 1 måned.  
 
Produktet skal anvendes til hunde med, eller som har risiko for at få, blandede infestationer med 
ektoparasitter (flåter eller lopper) og endoparasitter (gastrointestinale nematoder og/eller forebyggelse 
af hjerteorm/lungeorm). Ellers bør et parasiticid med et smallere spektrum anvendes. 
 
Indgivelsesvej: 
Veterinærlægemidlet er en velsmagende tyggetablet. Giv tyggetabletten/-tabletterne med eller efter et 
måltid. 
 
Hunde, der bor i områder, som ikke er endemiske for hjerteorm: 
Veterinærlægemidlet kan anvendes som en del af sæsonbehandlingen af flåter og/eller lopper hos 
hunde med diagnosticerede, eller som har risiko for at få, samtidige gastrointestinale 
nematodeinfektioner eller som har risiko for hjertelungeorm. En enkelt behandling er effektiv til 
behandling af gastrointestinale nematoder. 
 
Hunde, der bor i områder, som er endemiske for hjerteorm: 
Før behandling med veterinærlægemidlet bør anbefalingerne i pkt. 4.4 og 4.5 tages i betragtning. 
 
Til forebyggelse af sygdom som følge af hjerteorm og samtidig behandling af flåt- og/eller 
loppeinfestationer skal veterinærlægemidlet indgives med regelmæssige månedlige intervaller i 
sæsonen for myg, flåter og/eller lopper. Den første dosis af veterinærlægemidlet kan gives efter den 
første mulige eksponering for myg, men ikke mere end én måned efter denne eksponering. 
 
Når veterinærlægemidlet anvendes til at erstatte et andet produkt til forebyggelse af hjerteorm, skal 
den første dosis af produktet gives inden for én måned efter den sidste dosis af det tidligere 
lægemiddel. 
Hunde, der rejser til et område med hjerteorm, skal starte medicinering inden for én måned efter 
ankomst dertil. 
 
Behandling til forebyggelse af hjerteorm bør fortsættes månedligt, hvor den sidste dosis gives 1 måned 
efter, at hunden har forladt området. 
 
Hjerte-lungeorm 
I endemiske områder vil månedlig administration af veterinærlægemidlet reducere infektionsniveauet 
med immature voksne (L5) og adulte Angiostrongylus vasorum i hjertet og lungerne. Det anbefales at 
fortsætte forebyggelsen af lungeorm indtil mindst 1 måned efter den sidste eksponering for snegle 
(med og uden hus). 
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Søg dyrlæge med henblik på oplysninger om det optimale tidspunkt for start af behandling med dette 
veterinærlægemiddel. 
 
4.10 Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt 
 
Ingen bivirkninger, bortset fra dem der er anført i punkt 4.6, sås hos hundehvalpe (fra en alder 
af 8-9 uger) efter administration af op til 5 gange den maksimale anbefalede dosis over 1-5 dage (på 
hinanden følgende daglig dosering) med månedlige intervaller på 9 forskellige tidspunkter; eller til 
voksne hunde (fra en alder af 11 måneder) efter administration af op til 5 gange den maksimale 
anbefalede dosis over 1-5 dage (på hinanden følgende daglig dosering) med månedlige intervaller 
på 7 forskellige tidspunkter; eller til voksne hunde (cirka 12 måneder gamle) efter administration op 
til 6 gange den maksimale anbefalede dosis som en bolus på et enkelt tidspunkt. 
 
Efter administration af 5 gange den maksimale anbefalede dosis til MDR1-mutante (-/-) hunde med et 
ikke-fungerende P-glykoprotein blev der observeret forbigående depression, ataksi, rysten, mydriasis 
og/eller overdreven spytafsondring 
 
4.11 Tilbageholdelsestid 
 
Ikke relevant. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
Farmakoterapeutisk gruppe: antiparasiticider, ektoparasiticider, endektocider til systemisk brug 
(milbemycin komb.) 
ATCvet-kode: QP54AB51  
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Lotilaner: 
 
Lotilaner er et insekticid og acaricid i isoxazolin-familien. Det er en ren enantiomer, der er aktiv mod 
voksne flåter, såsom Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, I. ricinus og Rhipicephalus 
sanguineus, samt adulte lopper, såsom Ctenocephalides felis og C. canis.  
 
Lotilaner er en potent hæmmer af gamma-aminosmørsyre (GABA)-styrede chloridkanaler og i mindre 
grad glutamat-styrede chlorid-ionkanaler hos insekter og flåter, hvilket resulterer i en hurtig død for 
flåter og lopper. Lotilaner-aktiviteten har ikke vist sig at være påvirket af resistens over for 
organochloriner (cyclodiener, f.eks. dieldrin), phenylpyrazoler (f.eks. fipronil), neonicotinoider (f.eks. 
imidacloprid), formamidiner (f.eks. amitraz) og pyretroider (f.eks. cypermethrin). 
 
For flåter indtræder virkningen inden for 48 timer, efter flåten har bidt sig fast, inden for en måned 
efter administration af produktet. Eksisterende flåter (I.ricinus), der forefindes på dyret før 
administration, dræbes i løbet af 8 timer. 
 
For lopper indtræder virkningen inden for 4 timer, efter infestation, inden for en måned efter 
administration af produktet. Lopper, der forefindes på dyret før administrationen, dræbes i løbet 
af 6 timer. 
 
Veterinærlægemidlet dræber eksisterende og nye lopper på hunden, før hunnen kan lægge æg. Derfor 
bryder produktet loppernes livscyklus og forhindrer spredning af lopperne til de områder, hvor hunden 
færdes. 
 
Milbemycinoxim 
 
Milbemycinoxim er en systemisk aktiv makrocyklisk lakton isoleret fra fermenteringen af  
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Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Det indeholder to hovedfaktorer, A3 og 
A4 (forholdet A3:A4 er 20:80). Milbemycinoxim er et antiparasitisk endektocid, som er virksomt mod 
mider, larve- og adulte stadier af nematoder såvel som mod larver (L3/L4) af dirofilaria immitis. 
 
Milbemycinoxims aktivitet er relateret til dets virkning på neurotransmissionen hos invertebrater. 
Milbemycinoxim  øger, ligesom avermectiner og andre milbemyciner, nematode- og 
insektmembranens gennemtrængelighed over for chloridioner via glutamatstyrede chlorid-ionkanaler. 
Dette fører til hyperpolarisering af den neuromuskulære membran og slap parese og parasittens død. 
 
5.2 Farmakokinetiske oplysninger 
 
Absorption 
Lotilaner absorberes hurtigt efter oral administration, og den maksimale plasmakoncentration nås 
inden for 3-5 timer. Milbemycin A3 5-oxim og milbemycin A4 5-oxim absorberes også hurtigt efter 
oral administration med en Tmax på ca. 2-4 timer for hvert lægemiddelstof. Mad øger absorptionen af 
både lotilaner og milbemycinoxim. Biotilgængeligheden af lotilaner er 75 %, og er for milbemycin 
(A3 og A4 5-oximer) ca. 60 %. 
 
Fordeling 
Lotilaner og milbemycin A3 og A4 5-oximer fordeles bredt hos hunde, hvor fordelingsvolumen efter 
intravenøs administration er 3-4 l/kg. Plasmaproteinbindingen er høj for både lotilaner og 
milbemycinoxim (> 95 %). 
 
Metabolisme og udskillelse 
Lotilaner metaboliseres i mindre grad til mere hydrofile forbindelser, som ses i fæces og urin. 
 
Den vigtigste elimineringsvej for lotilaner er biliær udskillelse, hvor udskillelse via nyrerne er den 
mindre vigtige elimineringsvej (mindre end 10 % af dosen). Den terminale halveringstid er 
ca. 24 døgn. Denne lange teminale halveringstid giver effektive blodkoncentrationer i hele perioden 
mellem doserne. Ved gentagne månedlige doser observeres let akkumulering med opnåelse af steady 
state efter den fjerde månedlige dosis. 
 
Milbemycinoxims primære fæces- og urinmetabolitter hos hunde blev identificeret som 
glucuronidkonjugater af milbemycin A3 eller A4 5-oximer, dealkyleret milbemycin A3 eller 
A4 5-oximer og hydroxyleret milbemycin A4 5-oxim. Hydroxymilbemycin A4 5-oxim blev kun påvist 
i plasma, men ikke i urin eller fæces, hvilket tyder på overvejende udskillelse af konjugerede 
metabolitter hos hunde. 
 
Milbemycin A4 5-oxim elimineres langsommere end milbemycin A3 5-oxim (clearance efter 
intravenøs indgift var henholdsvis 47,0 og 106,8 ml/t/kg), hvilket resulterer i en eksponering (AUC) 
for milbemycin A4, der er højere end for milbemycin A3 5-oxim. Den gennemsnitlige halveringstid 
var 27 timer for A3 og 57 timer for A4. Udskillelse af milbemycin A3 og A4 5-oxim sker primært via 
fæces og i mindre udstrækning i urinen. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer 
 
Cellulose, pulveriseret 
Lactosemonohydrat 
Silicificeret mikrokrystallinsk cellulose 
Kødsmagsstof 
Crospovidon 
Povidon K30 
Natriumlaurilsulfat 
Silica, kolloid vandfri 
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Magnesiumstearat 
 
6.2 Væsentlige uforligeligheder 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år 
 
6.4. Særlige opbevaringsforhold 
 
Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
6.5 Den indre emballages art og indhold 
 
Aluminium/aluminium blisterpakninger pakket i en ydre papæske. 
Pakningsstørrelser med 1, 3, 6 eller 18 tabletter. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller 

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne 
 
Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Tyskland 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE) 
 
EU/2/21/271/001-020 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 
 
Dato for første markedsføringstilladelse: DD måned ÅÅÅÅ 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
hjemmeside http://www.ema.europa.eu 
 
 
FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG 
 
Ikke relevant. 
  

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

A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE 
 
B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG 

BRUG. 
 
C. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER 
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A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE 
 
Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse 
 
Elanco France S.A.S  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
FRANKRIG  
 
 
B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG 
 
Må kun udleveres efter veterinærrecept. 
 
 
C. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER 
 
Ikke relevant. 
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BILAG III 
 

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 
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A. ETIKETTERING 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
Papæske 
 

 
 
1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg tyggetabletter til hunde (1,4-2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg tyggetabletter til hunde (> 2,8-5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg tyggetabletter til hunde (> 5,5-11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg tyggetabletter til hunde (> 11-22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg tyggetabletter til hunde (> 22-45 kg) 
 
lotilaner/milbemycinoxim 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER 
 
56,25 mg lotilaner/2,11 mg milbemycinoxim 
112,5 mg lotilaner/4,22 mg milbemycinoxim 
225 mg lotilaner/8,44 mg milbemycinoxim 
450 mg lotilaner/16,88 mg milbemycinoxim 
900 mg lotilaner/33,75 mg milbemycinoxim 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Tyggetablet 
 
 
4. PAKNINGSSTØRRELSE 
 
1 tablet 
3 tabletter 
6 tabletter 
18 tabletter 
 
 
5. DYREARTER 
 
Hunde 
 
 
6. INDIKATION(ER) 
 
 
7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) 
 
Oral anvendelse. 
Indgives med eller efter mad. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
8. TILBAGEHOLDELSESTID(er) 
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9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT 
 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
10. UDLØBSDATO 
 
EXP {måned/år} 
 
 
11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
 
12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER 

FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT 
 
Til dyr. Kræver recept. 
 
 
14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN” 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Tyskland 
 
 
16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE) 
 
EU/2/21/271/001 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoxim; 1 tyggetablet)  
EU/2/21/271/002 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoxim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/003 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoxim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/004 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoxim; 18 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/005 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoxim; 1 tyggetablet) 
EU/2/21/271/006 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoxim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/007 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoxim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/008 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoxim; 18 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/009 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoxim; 1 tyggetablet) 
EU/2/21/271/010 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoxim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/011 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoxim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/012 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoxim; 18 tyggetabletter) 
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EU/2/21/271/013 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoxim; 1 tyggetablet) 
EU/2/21/271/014 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoxim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/015 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoxim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/016 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoxim; 18 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/017 (900 mg lotilaner + 33,75 mg milbemycinoxim; 1 tyggetablet) 
EU/2/21/271/018 (900 mg lotilaner + 33,75 mg milbemycinoxim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/019 (900 mg lotilaner + 33,75 mg milbemycinoxim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/020 (900 mg lotilaner + 33,75 mg milbemycinoxim; 18 tyggetabletter) 
 
 
17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Batch {nummer}  
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MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS 
 
Blister 
  
1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg (1,4-2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg (> 2,8-5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg (> 5,5-11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg (> 11-22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg (> 22-45 kg) 
 
lotilaner/milbemycinoxim (EN eller latin) 
 

 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Elanco 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP {måned/år} 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot {nummer} 
 
 
5. TEKSTEN “TIL DYR” 
 
Til dyr. 
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B. INDLÆGSSEDDEL 
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INDLÆGSSEDDEL: 
 

Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg tyggetabletter til hunde (1,4-2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg tyggetabletter til hunde (>2,8-5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg tyggetabletter til hunde (>5,5-11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg tyggetabletter til hunde (>11-22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg tyggetabletter til hunde (>22-45 kg) 

 
1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER 
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA 

 
Indehaver af markedsføringstilladelsen: 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Tyskland 
 
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: 
 
Elanco France S.A.S  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
Frankrig  
 
 
2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg tyggetabletter til hunde (1,4-2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg tyggetabletter til hunde (> 2,8-5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg tyggetabletter til hunde (> 5,5-11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg tyggetabletter til hunde (> 11-22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg tyggetabletter til hunde (> 22-45 kg) 
 
 
3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER 
 
Hver tyggetablet indeholder: 
 

Credelio Plus tyggetableter  lotilaner (mg) milbemycinoxim (mg) 
til hunde (1,4‒2,8 kg) 56,25 2,11 
til hunde (> 2,8‒5,5 kg) 112,5 4,22 
til hunde (> 5,5‒11 kg) 225 8,44 
til hunde (> 11‒22 kg) 450 16,88 
til hunde (> 22‒45 kg) 900 33,75 

 
Hvide til beige runde bikonvekse tyggetabletter med brunlige pletter 
 
 
4. INDIKATIONER 
 
Til brug hos hunde med, eller som har risiko for at få, blandede infestationer/infektioner med flåter, 
lopper, gastrointestinale nematoder, hjerteorm og/eller hjertelungeorm. Dette veterinærlægemiddel er 
indiceret til brug, når behandling mod flåter/lopper og gastrointestinale nematoder eller behandling 
mod flåter/lopper og forebyggelse af sygdom som følge af hjerteorm/angiostrongylose er påkrævet  
samtidig. 
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Flåter og lopper 
Til behandling af flåt- (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus og I. 
hexagonus) og loppeinfestationer (Ctenocephalides felis og C. canis) hos hunde.  
 
Dette veterinærlægemiddel virker øjeblikkeligt dræbende og har en langtidsvirkning på 1 måned på 
flåter og lopper.  
 
Veterinærlægemidlet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien mod loppebetinget allergisk 
dermatit (FAD). 
 
Gastrointestinale nematoder 
Behandling af gastrointestinale nematoder: hageorm (L4, umodne voksne (L5) og voksne Ancylostoma 
caninum), rundorm (L4, umodne adulte (L5) og adulte Toxocara canis og adulte Toxascaris leonina) 
og piskeorm (adulte Trichuris vulpis). 
 
Hjerteorm 
Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis). 
 
Hjerte-lungeorm 
Forebyggelse af angiostrongylose ved reduktion af infektionsniveauet med umodne voksne (L5) og 
voksne stadier af Angiostrongylus vasorum (hjerte-lungeorm) ved månedlig administration. 
 
 
5. KONTRAINDIKATIONER 
 
Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller 
flere af hjælpestofferne. 
 
 
6. BIVIRKNINGER 
 
Forstyrrelser i mave-tarmkanalen (diarré og opkastning), anoreksi, muskelrystelser, sløvhed, kløe og 
ændringer i adfærd blev ikke almindeligt rapporteret. Disse tilfælde var generelt selvbegrænsende og 
af kort varighed. 
 
Neurologiske tegn (kramper, muskeltremor og ataksi) er sjældent registreret i sikkerhedserfaring efter 
markedsføring for det aktive stof lotilaner anvendt som en monoaktiv (Credelio) i samme dosis som i 
dette produkt. Disse tegn forsvinder typisk uden behandling. 
 
Hyppigheden af bivirkninger er defineret som: 
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en 
behandling) 
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr) 
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr) 
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) 
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter). 
 
Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke 
allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter 
anbefalingerne. 
  
 
7. DYREARTER 
 
Hunde 
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8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG 

INDGIVELSESVEJ(E) 
 
Oral anvendelse.  
Veterinærlægemidlet skal administreres i overensstemmelse med følgende tabel for at sikre en dosis 
på 20 til 41 mg lotilaner/kg kropsvægt og 0,75 til 1,53 mg milbemycinoxim/kg kropsvægt. 
 

Hundens 
kropsvægt 

Styrke og antal Credelio Plustabletter, der skal indgives 
 

56,25 mg/ 
2,11 mg 

112,5 mg/ 
4,22 mg 

225 mg/ 
8,44 mg 

450 mg/ 
16,88 mg 

900 mg/ 
33,75 mg 

1,4-2,8 kg 1     
> 2,8-5,5 kg  1    
> 5,5-11 kg   1   
> 11-22 kg    1  
> 22-45 kg     1 
> 45 kg Passende kombination af tabletter 

 
 
9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE 
 
Credelio Plus er en velsmagende tyggetablet. Giv tyggetabletten/-tabletterne med eller efter et måltid. 
 
Brug en passende kombination af tilgængelige styrker for at opnå den anbefalede dosis på 20-41 mg 
lotilaner/kg og 0,75-1,53 mg milbemycinoxim/kg for dyr med en kropsvægt > 45 kg. 
 
Behandlingsplanen bør baseres på den individuelle risikovurdering af hunden, de lokale 
epidemiologiske forhold og/eller de epidemiologiske forhold i andre områder, som hunden har besøgt 
eller skal besøge. Hvis dyrlægen mener, hunden kræver genbehandling(er) med produktet, skal 
eventuel(le) efterfølgende behandling(er) ske med intervaller på 1 måned.  
 
Produktet skal anvendes til hunde med, eller som har risiko for at få, blandede infestationer med 
ektoparasitter (flåter eller lopper) og endoparasitter (gastrointestinale nematoder og/eller til 
forebyggelse af hjerteorm/lungeorm). Ellers bør et parasiticid med et smallere spektrum anvendes. 
 
Hunde, der bor i områder, som ikke er endemiske for hjerteorm: 
Veterinærlægemidlet kan anvendes som en del af sæsonbehandlingen af flåter og/eller lopper hos 
hunde med diagnosticerede, eller som har risiko for at få, samtidige gastrointestinale 
nematodeinfektioner eller som har risiko for hjertelungeorm. En enkelt behandling er effektiv til 
behandling af gastrointestinale nematoder. 
 
Hunde, der bor i områder, som er endemiske for hjerteorm: 
Før behandling med veterinærlægemidlet bør anbefalingerne i særlig(e) advarsel/advarsler tages i 
betragtning. 
 
Til forebyggelse af hjerteorm og samtidig behandling af flåt- og/eller loppeangreb skal 
veterinærlægemidlet indgives med regelmæssige månedlige intervaller i sæsonen for myg, flåter 
og/eller lopper. Den første dosis af veterinærlægemidlet kan gives efter den første mulige eksponering 
for myg, men ikke mere end én måned efter denne eksponering. 
 
Når veterinærlægemidlet anvendes til at erstatte et andet produkt til forebyggelse af hjerteorm, skal 
den første dosis af produktet gives inden for én måned efter den sidste dosis af det tidligere 
lægemiddel. 
Hunde, der rejser til et område med hjerteorm, skal starte medicinering inden for én måned efter 
ankomst der. 
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Behandling til forebyggelse af hjerteorm bør fortsættes månedligt, hvor den sidste dosis gives 1 måned 
efter, at hunden har forladt området. 
 
Hjerte-lungeorm 
I endemiske områder vil månedlig administration af veterinærlægemidlet reducere infektionsniveauet 
med umodne voksne (L5) og voksne Angiostrongylus vasorum i hjertet og lungerne. Det anbefales at 
fortsætte forebyggelsen af hjerte-lungeorm indtil mindst 1 måned efter den sidste eksponering for 
snegle (med og uden hus). 
 
Søg dyrlæge med henblik på oplysninger om det optimale tidspunkt for start af behandling med dette 
veterinærlægemiddel. 
 
 
10. TILBAGEHOLDELSESTID 
 
Ikke relevant. 
 
 
11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Opbevares i den originale yderpakning 
 
Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen 
efter EXP. 
 
Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned. 
 
 
12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER 
 
Særlige advarsler for hver dyreart: 
 
Alle hunde i husstanden skal behandles med et passende produkt.  
 
Flåter og lopper skal sætte sig på værten og begynde at indtage blod for at blive eksponeret for det 
aktive stof. Risikoen for overførsel af flåt-/loppebårne sygdomme kan derfor ikke udelukkes. 
 
Parasitresistens over for en bestemt klasse af anthelmintika kan udvikles efter hyppig, gentagen brug 
af et anthelmintikum i denne klasse. Derfor bør brugen af dette veterinærlægemiddel baseres på 
vurdering af hvert enkelt tilfælde og på lokale epidemiologiske oplysninger om målarternes aktuelle 
følsomhed for at begrænse muligheden for en fremtidig risiko for resistens. 
 
Ved behandling af infektioner med gastrointestinale nematoder skal behovet for og hyppigheden af 
gentaget behandling samt valget af denne behandling (enkeltstofsbehandling eller et 
kombinationsprodukt) vurderes af den ordinerende dyrlæge. 
 
Bevarelse af makrocykliske laktoners virkning er afgørende for forebyggelse af Dirofilaria immitis. 
For at minimere risikoen for udvikling af resistens anbefales det derfor, at hunde kontrolleres for både 
cirkulerende antigener og blodmikrofilarier ved start af hver hjerteormssæson, inden de begynder 
månedlig forebyggende behandling. Produktet er ikke effektivt mod voksne D. immitis og er ikke 
indiceret til udryddelse af mikrofilarier. 
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Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Alle sikkerheds- og virkningsdata er erhvervet fra hunde og hundehvalpe i alderen 8 uger og derover 
med en kropsvægt på 1,4 kg eller derover. Anvendelse af dette veterinærlægemiddel til hvalpe yngre 
end 8 uger eller med en kropsvægt på under 1,4 kg bør baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering 
af fordele og risici. 
 
Den anbefalede dosis skal overholdes strengt hos MDR1-mutante (-/-) hunde med et ikke-fungerende 
P-glykoprotein, som kan omfatte collier og beslægtede racer. 
 
Før første administration skal hunde i endemiske områder for hjerteorm, eller som har besøgt 
endemiske områder for hjerteorm, testes for eksisterende infektion med hjerteorm. Inficerede hunde 
bør efter dyrlægens skøn behandles med et middel, som dræber voksne hjerteorm. 
 
For at undgå overfølsomhedsreaktioner forbundet med frigivelse af proteiner fra døde eller døende 
mikrofilarier frarådes administration af produkter, der indeholder milbemycinoxim (såsom dette 
produkt) til hunde med et højt antal cirkulerende. 
 
Særlige forsigtighedsregler, der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr 
 
Utilsigtet indtagelse kan forårsage forstyrrelser i mave-tarmkanalen. For at undgå, at børn får fat i 
tabletterne, skal de opbevares i blisterpakningen, indtil de skal bruges, og blisterpakningen skal 
opbevares i den ydre karton utilgængeligt for børn. 
 
I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal 
vises til lægen. 
 
Vask hænder efter håndtering af tabletterne. 
 
Drægtighed og Laktation: 
 
Lægemidlets sikkerhed hos avlsdyr, drægtige og diegivende hunde er ikke blevet undersøgt. 
Laboratorieforsøg med de aktive stoffer hos rotter har ikke frembragt afsløret teratogene virkninger 
eller nogen skadelige virkninger på forplantningsevnen hos hanner og hunner.  
 
Må kun anvendes i henhold til den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og risici. 
 
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: 
 
Det er påvist, at lotilaner og milbemycinoxim er et substrat for P-glykoprotein (P-gp), og det kan 
derfor interagere med andre P-gp-substrater (f.eks. digoxin, doxorubicin) eller andre makrocykliske 
laktoner. Samtidig behandling med andre P-gp-substrater kan derfor medføre øget toksicitet. 
 
Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift): 
Ingen bivirkninger, bortset fra dem der er anført i denne indlægsseddel, sås hos hundehvalpe (fra en 
alder af 8-9 uger) efter administration af op til 5 gange den maksimale anbefalede dosis over 1-5 dage 
(på hinanden følgende daglig dosering) med månedlige intervaller på 9 forskellige tidspunkter; eller til 
voksne hunde (fra en alder af 11 måneder) efter administration af op til 5 gange den maksimale 
anbefalede dosis over 1-5 dage (på hinanden følgende daglig dosering) med månedlige intervaller 
på 7 forskellige tidspunkter; eller til voksne hunde (cirka 12 måneder gamle) efter administration op 
til 6 gange den maksimale anbefalede dosis som en bolus på et enkelt tidspunkt. 
 
Efter administration af 5 gange den maksimale anbefalede dosis til MDR1-mutante (-/-) hunde med et  
ikke-fungerende P-glykoprotein blev der observeret forbigående depression, ataksi, rysten, mydriasis 
og/eller overdreven spytafsondring. 
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13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT 

 
Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald. Kontakt din 
dyrlæge eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes 
anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet. 
 
 
14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN 
 
Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
hjemmeside http://www.ema.europa.eu 
 
 
15. ANDRE OPLYSNINGER 
 
Aluminium/aluminium blisterpakning pakket i en ydre papæske. 
Pakningsstørrelser med 1, 3, 6 eller 18 tabletter. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
 

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