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1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg närimistabletid koertele (1,4‒2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg närimistabletid koertele (> 2,8‒5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg närimistabletid koertele (> 5,5‒11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg närimistabletid koertele (> 11‒22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg närimistabletid koertele (> 22‒45 kg) 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Toimeained: 
 
Iga närimistablett sisaldab: 

 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Närimistablett. 
 
Valge kuni beež pruunide täppide ja kaldservadega ümmargune mõlemalt poolelt kumer närimistablett 
ning selle tableti ühele küljele on pressitud „I“-täht. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1. Loomaliigid 
 
Koerad 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Kasutamiseks koertel, kellel on puukide, kirpude, seedetrakti ümarusside, südameussi ja/või 
Angiostrongylus vasorum’i segainfestatsioon/infektsioon või risk selle tekkeks. 
See veterinaarravim on näidustatud siis, kui on vajalik samaaegne puukide/kirpude ja seedetrakti 
ümarusside vastane ravi või samaaegne puukide/kirpude ravi ja südameusstõve/angiostrongüloosi 
ennetamine. 
 
Puugid ja kirbud 
Puukide (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus ja I. hexagonus) ja 
kirpude (Ctenocephalides felis ja C. canis) infestatsioonide ravi koertel. 
 
Veterinaarravimil on kohene ja püsiv puuke ja kirpe hävitav toime 1 kuuks. 
 
Veterinaarravimit võib kasutada osana kirbuallergia põhjustatud dermatiidi (flea allergydermatitis, 
FAD) ravistrateegiast. 
 

Credelio Plus tabletid lotilaneer 
 (lotilanerum) 

milbemütsiinoksiim 
(milbemycinum oximum) 

Koerad (1,4‒2,8 kg) 56,25 mg 2,11 mg 
Koerad (> 2,8‒5,5 kg) 112,5 mg 4,22 mg 
Koerad (> 5,5‒11 kg) 225 mg 8,44 mg 
Koerad (> 11‒22 kg) 450 mg 16,88 mg 
Koerad (> 22‒45 kg) 900 mg 33,75 mg 
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Seedetrakti ümarussid 
Seedetrakti ümarusside ravi: kõõrpea (L4, ebaküps täiskasvanu (L5) ja täiskasvanud Ancylostoma 
caninum), kutsikasolge (L4, ebaküps täiskasvanu (L5) ja täiskasvanud Toxocara canis ning 
täiskasvanud Toxascaris leonina) ning piuguss (täiskasvanud Trichuris vulpis). 
 
Südameussid 
Südameusstõve (Dirofilaria immitis) ennetamiseks. 
 
Kopsuussid 
Angiostrongüloosi ennetamiseks tänu Angiostrongylus vasorum'i (kopsuuss) ebaküpsete täiskasvanud 
(L5) ja täiskasvanud vormide infektsiooni vähendamisele igakuise manustamisega. 
 
4.3. Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
  
Kõiki majapidamises olevaid koeri tuleb ravida sobiva ravimiga. 
 
Puugid ja kirbud peavad toimeainega kokkupuutumiseks alustama toitumist peremehel; seetõttu ei saa 
välistada puukide/kirpude vahendusel levivate haiguste ülekandumise ohtu. 
 
Parasiitide resistentsus konkreetse anthelmintikumi klassi suhtes võib tekkida pärast selle klassi 
anthelmintikumi sagedast ja korduvat kasutamist. Seetõttu peab selle veterinaarravimi kasutamine 
põhinema iga individuaalse juhtumi hindamisel ja kohalikul epidemioloogilisel teabel sihtliikide 
tundlikkuse kohta, et piirata edasist võimalikku resistentsuse teket. 
 
Seedetrakti ümarussidega nakatumiste raviks peab ravi väljakirjutanud veterinaararst hindama 
kordusravi vajadust ja sagedust ning ravi valikut (mono- või kombineeritud ravim). 
 
Dirofilaria immitis’e ennetamisel on kriitilise tähtsusega makrotsükliliste laktoonide efektiivsuse 
säilitamine, seetõttu on resistentsuse selektsiooni riski minimeerimiseks soovitatav kontrollida koertel 
iga südameusside hooaja alguses enne igakuise ennetava ravi alustamist nii ringlevate antigeenide kui 
ka vere mikrofilaariate olemasolu. Ravim ei oma toimet täiskasvanud D. immitis’e vastu ja ei ole 
näidustatud mikrofilaariate kõrvaldamiseks. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Kõik ohutuse ja efektiivsuse andmed on saadud 8 nädala vanuste ja vanemate ning 1,4 kg ja suurema 
kehakaaluga koerte ja kutsikate kohta.Veterinaarravimi kasutamine alla 8 nädala vanustel või 
alla 1,4 kg kehakaaluga kutsikatel peaks põhinema vastavalt ravimit välja kirjutanud loomaarsti poolt 
tehtud kasu/riski hinnangutele. 
 
Soovitatud annust tuleb rangelt järgida MDR1 mutatsiooniga 1 (-/-) koerte, teiste seas kollide ja 
nendega seotud tõugude puhul, kellel on mittefunktsionaalne P-glükoproteiin. 
 
Enne esmakordset manustamist tuleb südameusside endeemilistes piirkondades olevaid või 
südameusside endeemilistes piirkondades käinud koeri testida olemasoleva südameusside infektsiooni 
suhtes. Veterinaararsti äranägemisel tuleks nakatunud koeri täiskasvanute südameusside surmamiseks 
ravida täiskasvanud vormide vastase ravimiga. 
 
Milbemütsiinoksiimi sisaldavate preparaatide (nagu see toode) manustamist ei soovitata suure hulga 
veres ringlevat mikrofilaariatega koertele, et vältida surnud või surevatest mikrofilaariatest valkude 
vabanemisega seotud ülitundlikkusreaktsioone. 
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Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslik allaneelamine võib põhjustada seedetrakti häireid. Laste juurdepääsu ennetamiseks hoidke 
tablette blisterpakendis kuni tarvitamiseni ning hoidke blisterpakendeid välispakendis, laste 
käeulatusest eemal. 
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või 
pakendi etiketti. 
 
Pärast tablettide käsitsemist peske käsi. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Aeg-ajalt esines gastrointestinaalnähte (kõhulahtisus ja oksendamine), anoreksiat, lihasvärinaid, 
letargiat, sügelust ja muutusi käitumises. Need kõrvaltoimed olid üldiselt lühiajalised ja möödusid 
iseeneslikult. 
 
Neuroloogilisi tunnuseid (krambid, lihasvärinad ja ataksia) esines turustamisjärgsetes ohutusalastes 
kogemustes harva toimeaine lotilaneer kasutamisel monoaktiivsena (Credelio) samas annuses nagu 
käesolevas ravimis. Need nähud kaovad tavaliselt ilma ravita. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) 
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud). 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooniperioodil või aretuses kasutatavatel koertel ei ole 
tõestatud. Laboratoorsed uuringud toimeainega rottidel ei ole näidanud teratogeenset toimet ega mingit 
toimet emaste või isaste paljunemisvõimele.  
 
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski hinnangule. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
On tõestatud, et lotilaneer ja milbemütsiinoksiim on P-glükoproteiini (P-gp) substraadid ja võivad 
seetõttu toimida vastastikku teiste P-gp substraatidega (nt digoksiin, doksorubitsiin) või teiste 
makrotsükliliste laktoonidega. Seetõttu võib samaaegne ravi teiste P-gp substraatidega suurendada 
toksilisust. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis 
 
Suukaudne manustamine. 
 
Veterinaarravimit tuleb manustada vastavalt järgmisele tabelile, et tagada 20 ... 41 mg lotilaneeri/kg ja 
0,75 … 1,53 mg milbemütsiinoksiimi/kg kehamassi kohta. 
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Koera kaal Manustatavate Credelio Plus tablettide tugevus ja kogus 
 

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 Sobiv tablettide kombinatsioon 
 
Kasutage saadaolevate tugevuste sobivat kombinatsiooni, et saavutada soovitatav annus 20 … 41 mg 
lotilaneeri/kg ja 0,75 … 1,53 mg milbemütsiinoksiimi/kg loomadele, kelle kehakaal on üle 45 kg. 
 
Raviskeem peaks põhinema koera individuaalsel riskihinnangul, kohalikul epidemioloogilisel 
olukorral ja/või muude piirkondade epidemioloogilisel olukorral, mida koer on külastanud või 
kavatseb külastada. Kui veterinaararsti arvamuse põhjal vajab koer ravimi uuesti manustamist, peavad 
kõik järgnevad manustamised toimuma 1-kuulise vahemikuga. 
 
Ravimit tuleb kasutada koertel, kellel on välisparasiitide (puugid või kirbud) ja siseparasiitide 
(seedetrakti ümarussid) segatüüpi infektsioonid või oht nende tekkeks ning/või 
südameusside/Angiostrongylus vasorum’i ennetamiseks. Vastasel juhul tuleks kasutada kitsama 
toimespektriga parasiitide vastast ravimit. 
 
Manustamisviis: 
Veterinaarravim on meeldiva maitsega maitsestatud närimistablett. Manustage närimistablett 
(-tabletid) toiduga või söögijärgselt. 
 
Koerad, kes elavad südameussivabades endeemilistes piirkondades: 
Seda veterinaarravimit saab kasutada puukide ja/või kirpude hooajalise ravi osana koertel, kellel on 
diagnoositud samaaegselt seedetrakti ümarusside infektsioonid või kellel on nende tekkimise oht või 
kellel on angiostrongüloosi oht. Ühekordne ravi on efektiivne seedetrakti ümarusside raviks. 
 
Koerad, kes elavad südameusside endeemilistes piirkondades: 
Enne veterinaarravimiga ravimist tuleb arvestada punktides 4.4 ja 4.5 toodud nõuannetega. 
 
Südameusstõve ennetamiseks ning puukide ja/või kirpude infestatsiooni samaaegseks raviks tuleb 
veterinaarravimit manustada regulaarsete igakuiste intervallidega aastaajal, mil liikvel on sääsed, 
puugid ja/või kirbud. Veterinaarravimi esimese annuse võib manustada pärast esimest võimalikku 
kokkupuudet sääskedega, kuid mitte rohkem kui üks kuu pärast seda kokkupuudet. 
 
Kui veterinaarravimit kasutatakse mõne muu südameussi ennetava ravimi asendamiseks, tuleb ravimi 
esimene annus manustada kuu jooksul pärast eelmise ravimi viimast annust. 
Südameussidega piirkonda reisivad koerad peaksid ravi alustama kuu aja jooksul pärast sinna 
saabumist. 
 
Südameusside ennetamise ravi tuleb jätkata igakuiselt, viimane manustamine toimub üks kuu pärast 
koera piirkonnast lahkumist. 
 
Angiostrongylus vasorum 
Endeemilistes piirkondades vähendab veterinaarravimi igakuine manustamine Angiostrongylus 
vasorum’i ebaküpsete täiskasvanute (L5) ja täiskasvanud vormidega nakatumise taset südames ja 
kopsudes. Angiostrongylus vasorum’i profülaktikat on soovitatav jätkata vähemalt ühe kuu jooksul 
pärast viimast kokkupuudet nälkjate ja tigudega. 
 
Selle veterinaarravimiga ravi alustamise optimaalse aja kohta teabe saamiseks pöörduge veterinaararsti 
poole. 
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4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Kutsikatel (alates 8. – 9. elunädalast) peale 5-kordse maksimaalse soovitatud annuse manustamist 1–
5 päeva jooksul (järjestikune igapäevane annustamine) igakuiste intervallidega 9 korral; või 
täiskasvanud koertel (alates 11. elukuust) pärast maksimaalse soovitatud annuse kuni 5-kordset 
manustamist 1–5 päeva jooksul (järjestikune igapäevane annustamine) igakuiste 
intervallidega 7 korral; või täiskasvanud koertel (umbes 12 kuud vanad) pärast kuni 6 korda suurema 
maksimaalse soovitatava annuse manustamist boolusena ühel korral ei täheldatud muid kõrvaltoimeid 
kui need, mis on loetletud punktis 4.6. 
 
Pärast viiekordse maksimaalse soovitatud annuse manustamist MDR1 (-/-) mutatsiooniga koertele, 
kellel on mittefunktsionaalne P-glükoproteiin, on täheldatud mööduvat depressiooni, ataksiat, 
värisemist, müdriaasi ja/või liigset süljeeritust. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad) 
 
Ei rakendata. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: parasiidivastased ained, ektoparasititsiidid, endektotsiidid süsteemseks 
kasutamiseks (milbemütsiini kombinatsioonid) 
ATCvet kood: QP54AB51  
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused 
 
Lotilaneer: 
 
Lotilaneer on insektitsiid ja akaritsiid, mis kuulub isoksasoliini rühma. See on puhas enantiomeer, mis 
on aktiivne täiskasvanute puukide, nagu Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, I. ricinus ja 
Rhipicephalus sanguineus, samuti täiskasvanud kirpude, nagu Ctenocephalides felis ja C. canis, vastu. 
 
Lotilaneer on tugev gamma-aminovõihappest (GABA) sõltuvate kloriidikanalite ja vähemal määral ka 
putukate ja puukide glutamaadiga kloriidioonkanalite inhibiitor, mis põhjustab puukide ja kirpude 
kiiret surma. Ei ole leitud, et lotilaneeri aktiivsust mõjutaks resistentsus kloororgaaniliste ühendite 
(tsüklodieenid, nt dieldriin), fenüülpürasoolide (nt fiproniil), neonikotinoidide (nt imidaklopriid), 
formamidiinide (nt amitraas) ja püretroidide (nt tsüpermetriin) suhtes. 
 
Puukide puhul algab efektiivsus 48 tunni jooksul pärast kinnitumist ja kestab kuu aega pärast ravimi 
manustamist. Enne manustamist koeral olnud I. ricinus puugid surevad 8 tunni jooksul. 
 
Kirpude puhul algab toime 4 tunni jooksul pärast nakatumist ja kestab kuu aega pärast ravimi 
manustamist. Enne manustamist koeral olnud kirbud surevad 6 tunni jooksul. 
 
Veterinaarravim surmab koertel olevad ja äsjakoorunud kirbud, enne kui emane jõuab muneda. Seega 
katkestab ravim kirbu elutsükli ja hoiab ära keskkonna saastumise kirpudega piirkondades, kuhu koer 
ligi pääseb. 
 
Milbemütsiinoksiim: 
 
Milbemütsiinoksiim on süsteemse toimega makrotsükliline laktoon, mis on isoleeritud Streptomyces 
hygroscopicus var. aureolacrimosus’e fermentatsioonil. See sisaldab kahte peamist mõjuainet, A3 ja 
A4 (A3:A4 suhe on 20:80). Milbemütsiinoksiim on antiparasiitne endektotsiid, millel on toime nii 
lestade, ümarusside vastsete ja täiskasvanud staadiumite kui ka Dirofilaria immitis’e vastsete (L3 / L4) 
vastu. 
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Milbemütsiinoksiimi toime on seotud selle mõjuga selgrootute neurotransmissioonile. 
Milbemütsiinoksiim, nagu avermektiinid ja muud milbemütsiinid, suurendab ümarusside ja 
putukamembraani läbilaskvust kloriidioonide suhtes glutamaatsõltuvate kloriidioonide kanalite kaudu. 
See viib neuromuskulaarse membraani hüperpolarisatsioonini ning parasiidi lõdva halvatuse ja 
surmani. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed 
 
Imendumine 
Lotilaneer imendub pärast suukaudset manustamist kergesti ja maksimaalne plasmakontsentratsioon 
saabub 3–5 tunni jooksul. Milbemütsiin A3 5-oksiim and milbemütsiin A4 5-oksiim imenduvad samuti 
kiiresti pärast suukaudset manustamist ja Tmax on ligikaudu 2-4 tundi iga toimeaine puhul. Toit 
suurendab nii lotilaneeri kui ka milbemütsiinoksiimi imendumist. Lotilaneeri biosaadavus on 75% ja 
milbemütsiini oma (A3 ja A4 5-oksiimid) on ligikaudu 60%. 
 
Jaotumine 
Lotilaneer ja milbemütsiin A3 ja A4 5-oksiimid jaotuvad koertel kudedesse ulatuslikult, nende 
jaotusmaht pärast intravenoosset manustamist on 3-4 l/kg. Nii lotilaneeri kui ka milbemütsiinoksiimi 
plasma valkudega sidumine on kõrge (> 95%). 
 
Metabolism ja eritumine 
Lotilaneer metaboliseeritakse väheses ulatuses hüdrofiilsemateks ühenditeks, mida on leitud roojas ja 
uriinis. 
 
Lotilaneeri peamine eliminatsioonitee on sapiga eritumine ja vähene eliminatsioonitee (vähem 
kui 10% annusest) on neerude kaudu. Lõplik poolväärtusaeg on umbes 24 päeva. See pikk lõplik 
poolväärtusaeg tagab efektiivse kontsentratsiooni veres kogu annuste vahelise vahemiku vältel. 
Korduvate igakuiste annuste kasutamisel täheldatakse pärast neljandat igakuist annust kerget 
akumuleerumist püsikontsentratsiooni saavutamisel. 
 
Milbemütsiinoksiimi primaarsed rooja- ja uriinimetaboliidid koertel tuvastati milbemütsiini A3 või 
A4 5-oksiimide, dealküülitud milbemütsiini A3 või A4 5-oksiimide ja hüdroksüleeritud milbemütsiin 
A4 5-oksiimide glükuroniidkonjugaatidena. Hüdroksümilbemütsiin A4 5-oksiimi tuvastati ainult 
plasmas, kuid mitte uriinis või roojas, mis viitab valdavale konjugeeritud metaboliitide eritumisele 
koeral. 
 
Milbemütsiin A4 5-oksiim elimineerub aeglasemalt kui milbemütsiin A3 5-oksiim (kliirens pärast 
intravenoosset manustamist oli vastavalt 47,0 ja 106,8 ml/h/kg), põhjustades kokkupuudet (AUC) 
milbemütsiin A4-ga, mis oli kõrgem kui milbemütsiin A3 5-oksiimi puhul. Keskmine eliminatsiooni 
poolväärtusaeg oli 27 tundi A3 ja 57 tundi A4 puhul. Milbemütsiini A3 ja A4 5-oksiim eritub peamiselt 
roojaga ja vähemal määral ka uriiniga. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1. Abiainete loetelu 
 
Pulbertselluloos 
Laktoosmonohüdraat 
Ränistatud mikrokristalliline tselluloos 
Liha kuivmaitseaine 
Krospovidoon 
Povidoon K30 
Naatriumlaurüülsulfaat 
Kolloidne veevaba ränidioksiid 
Magneesiumstearaat 
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6.2. Sobimatus 
 
Ei kohaldata. 
 
6.3. Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Alumiinium/alumiinium blisterid, mis on pakendatud pappkarpi. 
Pakendi suurused on 1, 3, 6 või 18 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 

kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle veterinaarravimi jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule 
seadusandlusele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven 
Saksamaa 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/21/271/001-020 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei kohaldata. 

http://www.ema.europa.eu/
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A. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA 
 
Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress 
 
Elanco France S.A.S  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
Prantsusmaa 
 
 
B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD 
 
Retseptiravim. 
 
 
C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID 
 
Ei kohaldata. 
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A. PAKENDI MÄRGISTUS 
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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
Pappkarp 
 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg närimistabletid koertele (1,4‒2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg närimistabletid koertele (> 2,8‒5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg närimistabletid koertele (> 5,5‒11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg närimistabletid koertele (> 11‒22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg närimistabletid koertele (> 22‒45 kg) 
 
lotilaneer/milbemütsiinoksiim 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS 
 
56,25 mg lotilaneeri / 2,11 mg milbemütsiinoksiimi 
112,5 mg lotilaneeri / 4,22 mg milbemütsiinoksiimi 
225 mg lotilaneeri / 8,44 mg milbemütsiinoksiimi 
450 mg lotilaneeri / 16,88 mg milbemütsiinoksiimi 
900 mg lotilaneeri / 33,75 mg milbemütsiinoksiimi 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Närimistablett 
 
 
4. PAKENDI SUURUS(ED) 
 
1 tablett 
3 tabletti 
6 tabletti 
18 tabletti 
 
 
5. LOOMALIIGID 
 
Koerad 
 
 
6. NÄIDUSTUS(ED) 
 
 
7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Suukaudne manustamine. 
Manustage koos toiduga või pärast sööki. 
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 
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8. KEELUAEG 
 
 
9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK 
 
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
10. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP {kuu/aasta} 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
 
12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 
 
Hävitamine: vt pakendi infolehte. 
 
 
13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS" NING TINGIMUSED 

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON 
KOHALDATAVAD 

 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 
 
 
14. MÄRGE "HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS" 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven 
Saksamaa 
 
 
16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/21/271/001 (56,25 mg lotilaneer + 2,11 mg milbemütsiinoksiim; 1 närimistablett) 
EU/2/21/271/002 (56,25 mg lotilaneer + 2,11 mg milbemütsiinoksiim; 3 närimistabletti) 
EU/2/21/271/003 (56,25 mg lotilanuer + 2,11 mg milbemütsiinoksiim; 6 närimistabletti) 
EU/2/21/271/004 (56,25 mg lotilaneer + 2,11 mg milbemütsiinoksiim; 18 närimistabletti) 
EU/2/21/271/005 (112,5 mg lotilaneer + 4,22 mg milbemütsiinoksiim; 1 närimistablett) 
EU/2/21/271/006 (112,5 mg lotilaneer + 4,22 mg milbemütsiinoksiim; 3 närimistabletti) 
EU/2/21/271/007 (112,5 mg lotilaneer + 4,22 mg milbemütsiinoksiim; 6 närimistabletti) 
EU/2/21/271/008 (112,5 mg lotilaneer + 4,22 mg milbemütsiinoksiim; 18 närimistabletti) 
EU/2/21/271/009 (225 mg lotilaneer + 8,44 mg milbemütsiinoksiim; 1 närimistablett) 
EU/2/21/271/010 (225 mg lotilaneer + 8,44 mg milbemütsiinoksiim; 3 närimistabletti) 
EU/2/21/271/011 (225 mg lotilaneer + 8,44 mg milbemütsiinoksiim; 6 närimistabletti) 
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EU/2/21/271/012 (225 mg lotilaneer + 8,44 mg milbemütsiinoksiim; 18 närimistabletti) 
EU/2/21/271/013 (450 mg lotilaneer + 16,88 mg milbemütsiinoksiim; 1 närimistablett) 
EU/2/21/271/014 (450 mg lotilaneer + 16,88 mg milbemütsiinoksiim; 3 närimistabletti) 
EU/2/21/271/015 (450 mg lotilaneer + 16,88 mg milbemütsiinoksiim; 6 närimistabletti) 
EU/2/21/271/016 (450 mg lotilaneer + 16,88 mg milbemütsiinoksiim; 18 närimistabletti) 
EU/2/21/271/017 (900 mg lotlianeer + 33,75 mg milbemütsiinoksiim; 1 närimistablett) 
EU/2/21/271/018 (900 mg lotlianeer + 33,75 mg milbemütsiinoksiim; 3 närimistabletti) 
EU/2/21/271/019 (900 mg lotlianeer + 33,75 mg milbemütsiinoksiim; 6 närimistabletti) 
EU/2/21/271/020 (900 mg lotlianeer + 33,75 mg milbemütsiinoksiim; 18 närimistabletti) 
 
 
17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER 
 
Partii {number}



16 
 

 
MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 
 
Blister 
 
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
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) 
 
lotilanerum/milbemycinum oximum 
 

 
 
 
2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI 
 
Elanco 
 
 
3. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP {kuu/aasta} 
 
 
4. PARTII NUMBER 
 
Lot {number} 
 
 
5. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” 
 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. 
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B. PAKENDI INFOLEHT 
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PAKENDI INFOLEHT: 
 

Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg närimistabletid koertele (1,4‒2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg närimistabletid koertele (> 2,8‒5,5 kg) 

Credelio Plus 225 mg/8,44 mg närimistabletid koertele (> 5,5‒11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg närimistabletid koertele (> 11‒22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg närimistabletid koertele (> 22‒45 kg) 

(lotilanerum/milbemycinum oximum) 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja: 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven 
Saksamaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
 
Elanco France S.A.S  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
Prantsusmaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg närimistabletid koertele (1,4‒2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg närimistabletid koertele (> 2,8‒5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg närimistabletid koertele (> 5,5‒11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg närimistabletid koertele (> 11‒22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg närimistabletid koertele (> 22‒45 kg) 
 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS 
 
Iga närimistablett sisaldab: 
 
Credelio Plus närimistabletid lotilaneer (mg) milbemütsiinoksiim (mg) 
Koertele (1,4‒2,8 kg) 56,25 2,11  
Koertele (> 2,8‒5,5 kg) 112,5  4,22  
Koertele (> 5,5‒11 kg) 225  8,44  
Koertele (> 11‒22 kg) 450  16,88  
Koertele (> 22‒45 kg) 900  33,75  
 
Valged kuni beežid ümarad kaksikkumerad närimistabletid, millel on pruunikad täpid. 
 
 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Kasutamiseks koertel, kellel on puukide, kirpude, seedetrakti ümarusside, südameussi ja/või 
Angiostrongylus vasorum’i segainfestatsioon/infektsioon või risk selle tekkeks. See veterinaarravim on 
näidustatud siis, kui on vajalik samaaegne puukide/kirpude ja seedetrakti ümarusside vastane ravi või 
samaaegne puukide/kirpude ravi ja südameusstõve/angiostrongüloosi ennetamine. 
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Puugid ja kirbud 
Puukide (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus ja I. hexagonus) ja 
kirpude (Ctenocephalides felis ja C. canis) infestatsioonide ravi koertel. 
 
Veterinaarravimil on kohene ja püsiv puuke ja kirpe hävitav toime 1 kuuks. 
 
Veterinaarravimit võib kasutada osana kirbuallergia põhjustatud dermatiidi (flea allergydermatitis, 
FAD) ravistrateegiast. 
 
Seedetrakti ümarussid 
Seedetrakti ümarusside ravi: kõõrpea (L4, ebaküps täiskasvanu (L5) ja täiskasvanud Ancylostoma 
caninum), kutsikasolge (L4, ebaküps täiskasvanu (L5) ja täiskasvanud Toxocara canis ning 
täiskasvanud Toxascaris leonina) ning piuguss (täiskasvanud Trichuris vulpis). 
 
Südameussid 
Südameusstõve (Dirofilaria immitis) ennetamiseks. 
 
Angiostrongylus vasorum 
Angiostrongüloosi ennetamiseks tänu Angiostrongylus vasorum'i (kopsuuss) ebaküpsete täiskasvanud 
(L5) ja täiskasvanud vormide infektsiooni vähendamisele igakuise manustamisega. 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Gastrointestinaalnähud (kõhulahtisus ja oksendamine), anoreksia, lihasvärinad, letargia, sügelus ja 
muutused käitumises. Need kõrvaltoimed olid üldiselt lühiajalised ja möödusid iseeneslikult. 
 
Turule toomise järgse ohutusalase kogemuse raames on toimeaine lotilaneeri monoaktiivselt 
(Credelio) ja selle ravimiga võrdsetes annustes kasutamisel harva teatatud neuroloogilistest 
sümptomitest (krambid, lihasvärinad ja ataksia). Need sümptomid mööduvad reeglina ilma ravita. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage ((kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) 
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st ravitud loomast) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud). 
 
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Koerad 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD 
 
Suukaudne manustamine.  
Veterinaarravimit tuleb manustada vastavalt järgmisele tabelile, et tagada 20 ... 41 mg lotilaneeri/kg 
ja 0,75 … 1,53 mg milbemütsiinoksiimi/kg kehamassi kohta. 



20 
 

 
 
Koera kaal Manustatavate Credelio Plus tablettide tugevus ja kogus 

 
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 Sobiv tablettide kombinatsioon 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 
 
Credelio Plus on meeldiva maitsega maitsestatud närimistablett. Manustage närimistablett (-tabletid) 
toiduga või söögijärgselt. 
 
Kasutage saadaolevate tugevuste sobivat kombinatsiooni, et saavutada soovitatav annus 20 … 41 mg 
lotilaneeri/kg ja 0,75 … 1,53 mg milbemütsiinoksiimi/kg loomadele, kelle kehakaal on üle 45 kg. 
 
Raviskeem peaks põhinema koera individuaalsel riskihinnangul, kohalikul epidemioloogilisel 
olukorral ja/või muude piirkondade epidemioloogilisel olukorral, mida koer on külastanud või 
kavatseb külastada. Kui veterinaararsti arvamuse põhjal vajab koer ravimi uuesti manustamist, peavad 
kõik järgnevad manustamised toimuma 1-kuulise vahemikuga. 
 
Ravimit tuleb kasutada koertel, kellel on välisparasiitide (puugid või kirbud) ja siseparasiitide 
(seedetrakti ümarussid) segatüüpi infektsioonid või oht nende tekkeks ning/või 
südameusside/Angiostrongylus vasorum’i ennetamiseks. Vastasel juhul tuleks kasutada kitsama 
toimespektriga parasiitide vastast ravimit. 
 
Koerad, kes elavad südameussivabades endeemilistes piirkondades: 
Seda veterinaarravimit saab kasutada puukide ja/või kirpude hooajalise ravi osana koertel, kellel on 
diagnoositud samaaegselt seedetrakti ümarusside infektsioonid või kellel on nende tekkimise oht või 
kellel on angiostrongüloosi oht. Ühekordne ravi on efektiivne seedetrakti ümarusside raviks. 
 
Koerad, kes elavad südameusside endeemilistes piirkondades: 
Enne ravi veterinaarravimiga tuleb arvestada allpool toodud erihoiatustega. 
 
Südameusstõve ennetamiseks ning puukide ja/või kirpude infestatsiooni samaaegseks raviks tuleb 
veterinaarravimit manustada regulaarsete igakuiste intervallidega aastaajal, mil liikvel on sääsed, 
puugid ja/või kirbud. Veterinaarravimi esimese annuse võib manustada pärast esimest võimalikku 
kokkupuudet sääskedega, kuid mitte rohkem kui üks kuu pärast seda kokkupuudet. 
 
Kui veterinaarravimit kasutatakse mõne muu südameussi ennetava ravimite asendamiseks, tuleb 
ravimi esimene annus manustada kuu jooksul pärast eelmise ravimi viimast annust. 
Südameussidega piirkonda reisivad koerad peaksid ravimeid alustama kuu aja jooksul pärast sinna 
saabumist. 
Südameusside ennetamise ravi tuleb jätkata igakuiselt, viimane manustamine toimub üks kuu pärast 
koera piirkonnast lahkumist. 
 
Angiostrongylus vasorum 
Endeemilistes piirkondades vähendab veterinaarravimi igakuine manustamine Angiostrongylus 
vasorum’i ebaküpsete täiskasvanute (L5) ja täiskasvanud vormidega nakatumise taset südames ja 
kopsudes. Angiostrongylus vasorum’i profülaktikat on soovitatav jätkata vähemalt ühe kuu jooksul 
pärast viimast kokkupuudet nälkjate ja tigudega. 
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Selle veterinaarravimiga ravi alustamise optimaalse aja kohta teabe saamiseks pöörduge veterinaararsti 
poole. 
 
 
10. KEELUAEG 
 
Ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida originaalpakendis. 
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget 
EXP. 
 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
 
Erihoiatused iga loomaliigi kohta. 
 
Kõiki majapidamises olevaid koeri tuleb ravida sobiva ravimiga. 
 
Puugid ja kirbud peavad toimeainega kokkupuutumiseks alustama toitumist peremehel; seetõttu ei saa 
välistada puukide/kirpude vahendusel levivate haiguste ülekandumise ohtu. 
 
Parasiitide resistentsus konkreetse anthelmintikumi klassi suhtes võib tekkida pärast selle klassi 
anthelmintikumi sagedast ja korduvat kasutamist. Seetõttu peab selle veterinaarravimi kasutamine 
põhinema iga individuaalse juhtumi hindamisel ja kohalikul epidemioloogilisel teabel sihtliikide 
tundlikkuse kohta, et piirata edasist võimalikku resistentsuse teket. 
 
Seedetrakti ümarussidega nakatumiste raviks peab ravi väljakirjutanud veterinaararst hindama 
kordusravi vajadust ja sagedust ning ravi valikut (mono- või kombineeritud ravim). 
 
Dirofilaria immitis’e ennetamisel on kriitilise tähtsusega makrotsükliliste laktoonide efektiivsuse 
säilitamine, seetõttu on resistentsuse selektsiooni riski minimeerimiseks soovitatav kontrollida koertel 
iga südameusside hooaja alguses enne igakuise ennetava ravi alustamist nii ringlevate antigeenide kui 
ka vere mikrofilaariate olemasolu. Ravim ei oma toimet täiskasvanud D. immitis’e vastu  
ja ei ole näidustatud mikrofilaariate kõrvaldamiseks. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Kõik ohutuse ja efektiivsuse andmed on saadud 8 nädala vanuste ja vanemate ning 1,4 kg ja suurema 
kehakaaluga koerte ja kutsikate kohta. Veterinaarravimi kasutamine alla 8 nädala vanustel või 
alla 1,4 kg kehakaaluga kutsikatel peaks põhinema vastavalt ravimit välja kirjutanud loomaarsti poolt 
tehtud kasu/riski hinnangutele. 
 
Soovitatud annust tuleb rangel järgida MDR1 mutatsiooniga 1 (-/-) koerte, teiste seas kollide ja 
nendega seotud tõugude puhul, kellel on mittefunktsionaalne P-glükoproteiin. 
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Enne esmakordset manustamist tuleb südameusside endeemilistes piirkondades olevaid või 
südameusside endeemilistes piirkondades käinud koeri testida olemasoleva südameusside infektsiooni 
suhtes. Veterinaararsti äranägemisel tuleks nakatunud koeri täiskasvanute südameusside surmamiseks 
ravida täiskasvanud vormide vastase ravimiga. 
 
Milbemütsiinoksiimi sisaldavate preparaatide (nagu see toode) manustamist ei soovitata suure hulga 
veres ringlevate mikrofilaariatega koertele, et vältida surnud või surevatest mikrofilaariatest valkude 
vabanemisega seotud ülitundlikkusreaktsioone. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslik allaneelamine võib põhjustada seedetrakti häireid. Laste juurdepääsu ennetamiseks hoidke 
tablette blisterpakendis kuni tarvitamiseni ning hoidke blisterpakendeid välispakendis, laste 
käeulatusest eemal. 
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või 
pakendi etiketti. 
 
Pärast tablettide käsitsemist peske käsi. 
 
Tiinus ja laktatsioon 
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooniperioodil või aretuses kasutatavatel koertel ei ole 
tõestatud. Laboratoorsed uuringud toimeainega rottidel ei ole näidanud teratogeenset toimet ega mingit 
toimet emaste või isaste paljunemisvõimele.  
 
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti poolt tehtud kasu-riski hinnangule. 
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
On näidatud, et lotilaneer ja milbemütsiinoksiim on P-glükoproteiini (P-gp) substraadid ja võivad 
seetõttu toimida vastastikku teiste P-gp substraatidega (nt digoksiin, doksorubitsiin) või teiste 
makrotsükliliste laktoonidega. Seetõttu võib samaaegne ravi teiste P-gp substraatidega suurendada 
toksilisust. 
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
 
Kutsikatel (alates 8. – 9. elunädalast) peale 5-kordse maksimaalse soovitatud annuse manustamist 1–
5 päeva jooksul (järjestikune igapäevane annustamine) igakuiste intervallidega 9 korral; või 
täiskasvanud koertel (alates 11. elukuust) pärast maksimaalse soovitatud annuse kuni 5-kordset 
manustamist 1–5 päeva jooksul (järjestikune igapäevane annustamine) igakuiste 
intervallidega 7 korral; või täiskasvanud koertel (umbes 12 kuud vanad) pärast kuni 6 korda suurema 
maksimaalse soovitatava annuse manustamist boolusena ühel korral ei täheldatud muid kõrvaltoimeid 
kui need, mis on loetletud selles infolehes. 
 
Pärast viiekordse maksimaalse soovitatud annuse manustamist MDR1 (-/-) mutatsiooniga koertele, 
kellel on mittefunktsionaalne P-glükoproteiin, on täheldatud mööduvat depressiooni, ataksiat, 
värisemist, müdriaasi ja/või liigset süljeeritust. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma 
loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
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14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt 
(http://www.ema.europa.eu/). 
 
 
15. LISAINFO 
 
Alumiinium/alumiinium blisterid, mis on pakendatud pappkarpi. 
Pakendi suurused on 1, 3, 6 või 18 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 

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