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1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg tyggetabletter for hunder (1,4‒2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg tyggetabletter for hunder (> 2,8‒5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg tyggetabletter for hunder (> 5,5‒11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg tyggetabletter for hunder (> 11‒22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75/33,75 mg tyggetabletter for hunder (> 22‒45 kg) 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 
 
Virkestoff: 
 
Hver tyggetablett inneholder: 

 
For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 
 
 
3. LEGEMIDDELFORM 
 
Tyggetablett 
 
Hvit til beige, rund bikonveks tyggetablett med brunaktige prikker og avrundede kanter med 
bokstaven “I” gravert på én side av tabletten. 
 
 
4. KLINISKE OPPLYSNINGER 
 
4.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter) 
 
Hund 
 
4.2 Indikasjoner, med angivelse av målarter 
 
For bruk på hunder med, eller risiko for, blandede infestasjoner/infeksjoner av flått, lopper, 
gastrointestinale nematoder, hjerteorm og/eller lungeorm. 
Dette veterinærpreparatet er indisert for bruk når behandling mot flått/lopper og gastrointestinale 
nematoder eller behandling mot flått/lopper og forebygging av hjerteormsykdom/angiostrongylose er 
nødvendig samtidig. 
 
Flått og lopper 
For behandling av flått- (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus og I. 
hexagonus) og loppe- (Ctenocephalides felis og C. canis) infestasjoner hos hunder. 
 
Dette veterinærpreparatet har umiddelbar og vedvarende drepende effekt i 1 måned på lopper og flått.  
 
Veterinærpreparatet kan brukes som en del av en behandlingsstrategi for kontroll av dermatitt fra 
loppeallergi (FAD). 
 
 

Credelio Plus tabletter lotilaner milbemycinoksim 
Hunder (1,4‒2,8 kg) 56,25 mg 2,11 mg 
Hunder (> 2,8‒5,5 kg) 112,5 mg 4,22 mg 
Hunder (> 5,5‒11 kg) 225 mg 8,44 mg 
Hunder (> 11‒22 kg) 450 mg 16,88 mg 
Hunder (> 22‒45 kg) 900 mg 33,75 mg 
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Gastrointestinale nematoder 
Behandling av gastrointestinale nematoder: krokorm (L4, umoden voksen (L5) og voksen 
Ancylostoma caninum), rundormer (L4, umoden voksen (L5) og voksen Toxocara canis, og voksen 
Toxascaris leonina) og piskeorm (adult Trichuris vulpis). 
 
Hjerteorm 
Forebygging av hjerteormsykdom (Dirofilaria immitis). 
 
Lungeorm 
Forebygging av angiostrongylose ved reduksjon av infeksjonsnivåene av umodne voksne (L5) og 
voksne stadier av Angiostrongylus vasorum (lungeorm) med månedlig administrasjon. 
 
4.3 Kontraindikasjoner 
 
Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. 
 
4.4 Spesielle advarsler for de enkelte målarter 
  
Alle hunder i husholdningen skal behandles med et egnet produkt. 
 
Flått og lopper må feste seg til verten og begynne å ta til seg næring  for å bli eksponert for 
virkestoffene; derfor kan ikke overføring av flått-/loppebårne sykdommer helt utelukkes. 
 
Resistens mot en bestemt klasse av anthelmintika kan utvikle seg etter hyppig, gjentatt bruk av et 
anthelmintikum i den klassen. Bruk av dette veterinærpreparatet skal baseres på vurderingen av hvert 
individuelle tilfelle, og på lokal epidemiologisk informasjon om nåværende mottakelighet for 
målartene, for å begrense muligheten for et fremtidig  resistaesutvikling. 
 
Ved behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder skal behovet for og hyppigheten av ny 
behandling, samt valg av behandling (monosubstans eller kombinasjon av produkter), evalueres av 
forskrivende veterinær. 
 
Vedlikehold av effektiviteten til makrosykliske laktoner er avgjørende for forebygging av Dirofilaria 
immitis.Derfor anbefales det at hunder kontrolleres for både sirkulerende antigener og 
blodmikrofilarier i begynnelsen av hver hjerteormsesong, før man starter månedlige forebyggende 
behandlinger. Preparatet er ikke effektivt mot voksen D. immitis og er ikke indisert for fullstendig 
fjerning av mikrofilarier-. 
 
4.5 Særlige forholdsregler 
 
Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr 
 
Tilgjengelige data vedrørende sikkerhet og effekt er basert på hunder og valper som er 8 uker og eldre, 
og med en kroppsvekt på 1,4 kg eller mer. Bruk av dette veterinærpreparatet på valper som er yngre 
enn 8 uker, eller med en kroppsvekt under 1,4 kg, skal være i samsvar med nytte/risikovurdering gjort 
av ansvarlig veterinær. 
 
Den anbefalte dosen bør observeres nøye hos MDR1-mutante (-/-) hunder med ikke-fungerende P-
glykoprotein, som kan omfatte collier og relaterte raser. 
 
Før første administrasjon, må hunder i hjerteorm-endemiske områder, eller som har besøkt 
hjerteorm-endemiske områder, testes for eksisterende hjerteorminfeksjon. Veterinæren må avgjøre om 
infiserte hunder skal behandles med et adulticid middel for å drepe voksne hjerteormer. 
 
Administrasjon av legemidler som inneholder milbemycinoksim (som dette legemidlet) hos hunder 
med mye sirkulerende mikrofilarier er ikke anbefalt. Dette er for å unngå hypersensitivitetsreaksjoner 
forbundet med frigjøring av proteiner fra døde eller døende mikrofilarier. 
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Særlige forholdsregler for personer som håndterer veterinærpreparatet 
 
Utilsiktet inntak kan forårsake gastrointestinale forstyrrelser. For å forhindre tilgang for barn må 
tablettene oppbevares i blisterpakningene til de skal brukes, og blisterpakningene oppbevares i 
ytteremballasjen utilgjengelig for barn. 
 
Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. 
 
Vask hendene etter håndtering av tablettene. 
 
4.6 Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad) 
 
Gastrointestinale symptomer (diaré, og oppkast), anoreksi, muskeltremor, letargi, kløe og 
atferdsendringer er rapportert som mindre vanlige bivirkninger. Disse tilfellene var generelt 
selvbegrensende og av kort varighet. 
 
Nevrologiske symptomer (kramper, muskeltremor og ataksi) har sjelden blitt registrert   etter 
markedsføring for virkestoffet lotilaner som brukes som monoaktivsubstans (Credelio) med samme 
dose som i dette produktet. Disse symptomene opphører oftest uten behandling. 
 
Frekvensen av bivirkninger angis etter følgende kriterier: 
- Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlende dyr får bivirkning(er)) 
- Vanlige (flere enn 1, men færre enn 10 av 100 behandlende dyr) 
- Mindre vanlige (flere enn 1, men færre enn 10 av 1000 behandlende dyr) 
- Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlende dyr) 
- Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 dyr i behandling, inkludert isolerte rapporter). 
 
4.7 Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging 
 
Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk til avlsdyr, drektige eller diegivende hunder er ikke klarlagt. 
Laboratoriestudier på rotte har ikke vist tegn på teratogene effekter, eller negative effekter på 
reproduksjonsevnen hos hanndyr og hunndyr. 
 
Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. 
 
4.8 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 
 
Lotilaner og milbemycinoksim har vist seg å være et substrat for P-glykoprotein (P-gp) og kan derfor 
interagere med andre P-gp-substrater (f.eks. digoksin, doksorubicin) eller andre makrosykliske 
laktoner. Derfor kan samtidig behandling med andre P-gp-substrater føre til økt toksisitet. 
 
4.9 Dosering og tilførselsvei 
 
Til oral bruk (gis i munnen). 
 
Veterinærpreparatet skal administreres i henhold til følgende tabell for å sikre en dose av lotilaner 
på 20–41 mg/kg kroppsvekt og milbemycinoksim på 0,75 til 1,53 mg/kg kroppsvekt. 
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Hundens 
kroppsvekt 

Styrke og antall Credelio Plus tabletter som skal administreres 
 

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 Hensiktsmessig kombinasjon av tablett  

 
Bruk en hensiktsmessig kombinasjon av tilgjengelige styrker for å oppnå den anbefalte dosen 20–
41 mg lotilaner/kg og 0,75–1,53 mg milbemycinoksim/kg for dyr > 45 kg kroppsvekt. 
 
Behandlingsplanen bør være basert på individuell risikovurdering av hunden, den lokale 
epidemiologiske situasjonen og/eller den epidemiologiske situasjonen i andre områder hunden har 
besøkt eller skal besøke. Hvis veterinæren mener at hunden trenger enda en dose med legemidlet, må 
senere administrasjon(er) av legemidlet følge planen med 1 måneds intervall.  
 
Preparatet skal brukes på hunder med, eller med risiko for, blandede infestasjoner med ektoparasitter 
(flått eller lopper) og endoparasitter (gastrointestinale nematoder og/eller for forebygging av 
hjerteorm/lungeorm). Ellers bør et parasittmiddel med smalere spekter brukes. 
 
Administrasjonsmetode: 
Veterinærpreparatet er en svelgbar, tyggbar smakstilsatt tablett. Administrer tyggetablett (er) med fôr 
eller etter fôring. 
 
Hunder som lever i endemiske områder uten hjerteorm: 
Veterinærpreparatet kan brukes som en del av sesongbehandlingen av flått og/eller lopper på hunder 
med diagnostisert, eller med risiko for, samtidige gastrointestinale infeksjoner eller risiko for 
lungeorm. Én enkelt behandling er effektiv for behandling av gastrointestinale nematoder. 
 
Hunder som lever i endemiske områder med hjerteorm: 
Før behandlingen med veterinærpreparatet, må veiledningen i avsnitt 4.4 og 4.5 vurderes. 
 
For forebygging av hjerteormsykdom og samtidig behandling av flått- og/eller loppeinfeksjoner, må 
veterinærpreparatet gis ved regelmessige månedlige intervaller i løpet av tiden på året da mygg, flått 
og/eller lopper er til stede. Den første dosen med veterinærpreparatet kan gis etter den første mulige 
eksponeringen for mygg, men ikke mer enn en måned etter denne eksponeringen. 
 
Når veterinærpreparatet brukes til å erstatte annet forebyggende produkt mot hjerteorm, må den første 
dosen av preparatet gis innen en måned etter den siste dosen med den tidligere medisinen. 
Hunder som reiser til regioner med hjerteorm skal starte medisineringen innen en måned etter 
ankomst. 
 
Forebyggende behandling mot hjerteorm skal fortsettes månedlig med den siste 
administrasjonen 1 måned etter at hunden har forlatt regionen. 
 
Lungeorm 
I endemiske områder vil månedlig administrering av veterinærpreparatet redusere infeksjonsnivået av 
umodne voksne (L5) og voksne av Angiostrongylus vasorum i hjerte og lunger. Det anbefales at 
forebygging av lungeorm fortsetter til minst 1 måned etter siste eksponering for snegler. 
 
Søk råd hos veterinær angående informasjon om den optimale tiden for å starte behandlingen med 
dette veterinærpreparatet. 
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4.10 Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig 
 
Ingen bivirkninger, bortsett fra de som er oppført i pkt. 4.6, ble observert hos valper (fra 8 til 9 ukers 
alder) etter administrering av opptil 5 ganger den maksimale anbefalte dosen over 1 - 5 dager 
(påfølgende daglig dosering) med månedlige intervaller ved 9 anledninger; eller hos voksne hunder 
(fra 11 måneder) etter administrering med opptil 5 ganger den maksimale anbefalte dosen 
over 1 - 5 dager (daglig påfølgende dosering) ved månedlige intervaller ved 7 anledninger; eller hos 
voksne hunder (ca. 12 måneder gamle) etter administrering med opptil 6 ganger den maksimale 
anbefalte dosen som en bolus ved en enkelt anledning. 
 
Etter administrering av 5 ganger den maksimale anbefalte dosen til MDR1 mutante (-/-) hunder med et 
ikke-fungerende P-glykoprotein, ble forbigående depresjon, ataksi, skjelving, mydriasis og/eller 
overdreven salivasjon observert. 
 
4.11 Tilbakeholdelsestid(er) 
 
Ikke relevant. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 
 
Farmakoterapeutisk gruppe: antiparasittiske produkter, ektoparasittmidler, endektocider for systemisk 
bruk (milbemycin-kombinasjoner) 
ATC vet-kode: QP54AB51 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaper 
 
Lotilaner: 
 
Lotilaner er et insektmiddel og acaricid i isoxazolin-familien. Det er en ren enantiomer fra 
isoksazolin-klassen, og er virksom mot voksne flått som f.eks. Dermacentor reticulatus, Ixodes 
hexagonus, I. ricinus og Rhipicephalus sanguineus samt voksne lopper som f.eks. Ctenocephalides 
felis og C. canis.  
 
Lotilaner er en kraftig hemmer av gamma–amino-smørsyre (GABA) -tilknyttede kloridkanaler og i 
mindre grad glutamat-tilknyttede kloridionkanaler hos insekter og flått, noe som resulterer i rask død 
av flått og lopper. Aktiviteten til lotilaner er ikke funnet å være påvirket av resistens mot 
organokloriner (cyklodiene, f.eks. dieldrin), fenylpyrazoler (f.eks. fipronil), neonicotinoider (f.eks. 
imidakloprid), formamidiner (f.eks. amitraz) og pyretroider (f.eks. cypermetrin). 
 
Hos flått innsetter effekten i løpet av 48 timer etter at parasitten har festet seg til dyret, og varer i en 
måned etter administrering av preparatet. Eksisterende I.ricinus flått, som er på dyret før 
administrering, blir drept i løpet av 8 timer. 
 
Når det gjelder lopper innsetter effekten 4 timer etter infestasjonen, og i en måned etter administrasjon 
av legemidlet. Lopper som er på dyret før administrering, blir drept i løpet av 6 timer. 
 
Veterinærpreparatet dreper eksisterende lopper og lopper som nylig har kommet på hunden før de får 
lagt egg. Preparatet bryter derfor loppenes livssyklus og forebygger spredning av lopper til omgivelser 
hvor hunden har tilgang. 
 
Milbemycinoksim: 
 
Milbemycinoksim er et systemisk aktivt makrosyklisk lakton isolert fra fermenteringen av 
Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Den inneholder to store faktorer, A3 og 
A4 (forholdet A3:A4 er 20:80). Milbemycinoksim er et antiparasittisk endektocid med aktivitet mot 
midd-, larve- og voksne stadier av nematoder samt larver (L3/L4) av Dirofilaria immitis. 
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Aktiviteten til milbemycinoksim er relatert til dens virkning på virvelløse nevrotransmisjoner. 
Milbemycinoksim, som avermektiner og andre milbemyciner, øker nematode- og 
insektmembranpermeabilitet for kloridioner via glutamat-gated kloridionkanaler. Dette fører til 
hyperpolarisering av nevromuskulær membran, lammelse og parasittens død. 
 
5.2 Farmakokinetiske opplysninger 
 
Absorpsjon 
Etter oral administrering blir lotilaner raskt absorbert, og maksimal blodkonsentrasjon nås i løpet 
av 3‒5 timer. Milbemycin A3 5-oksim og milbemycin A4 5-oksim absorberes også raskt etter oral 
administrering med T max på omtrent 2‒4 timer for hvert legemiddel. Mat forbedrer absorpsjonen av 
både lotilaner og milbemycinoksim. Biotilgjengeligheten til lotilaner er 75 % og den for milbemycin 
(A3 og A4 5-oksim) er omtrent 60 %. 
 
Distribusjon 
Lotilaner og milbemycin A3 og A4 5-oksimer distribueres i stor grad hos hunder der 
distribusjonsvolumet etter intravenøs administrering er 3‒4 l/kg. Plasmaproteinbinding er høy for både 
lotilaner og milbemycinoksim (> 95 %). 
 
Metabolisme og ekskresjon 
Lotilaner metaboliseres i liten grad til mer hydrofile forbindelser som observeres i avføring og urin. 
 
Den viktigste eliminasjonsveien for lotilaner er galleutskillelse, med nyreutskillelse som den mindre 
eliminasjonsveien (mindre enn 10 % av dosen). Den terminale halveringstiden er omtrent 24 dager. 
Denne lange terminale halveringstiden gir effektive blodkonsentrasjoner i hele 
interdoseringsintervallet. Ved gjentatte månedlige doser observeres svak akkumulering med stabil 
tilstand etter den fjerde månedlige dosen. 
 
De primære fekal- og urinmetabolittene av milbemycinoksim hos hund ble identifisert som 
glukuronidkonjugater av milbemycin A3 eller A4 5-oksimer, dealkylert milbemycin A3 eller 
A4 5-oksimer og hydroksylert milbemycin A4 5-oksim. Hydroksymilbemycin A4 5-oksim ble bare 
påvist i plasma, men ikke i urin eller avføring, noe som antyder dominerende utskillelse av konjugerte 
metabolitter hos hunden. 
 
Milbemycin A4 5-oksim elimineres saktere enn milbemycin A3 5-oksim (clearance etter intravenøs 
administrering var henholdsvis 47,0 og 106,8 ml/t/kg), noe som resulterte i eksponering (AUC) til 
milbemycin A4 som er høyere enn til milbemycin A3 5-oksim. Gjennomsnittlig 
eliminasjonshalveringstid var 27 timer for A3 og 57 timer for A4. Utskillelse av milbemycin A3 og 
A4 5-oksim foregår primært via avføring, men også i mindre grad i urinen. 
 
 
6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 
 
6.1 Liste over hjelpestoffer 
 
Cellulosepulver 
Laktose monohydrat 
Cellulose, mikrokrystallinsk og silikonert 
Tørket kjøttsmak 
Kryssprovidon 
Povidon K30 
Natrium laurylsulfat 
Silika, kolloidal vannfri 
Magnesiumstearat 
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6.2 Relevante uforlikeligheter 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Holdbarhet 
 
Holdbarhet for veterinærpreparatet i uåpnet salgspakning: 3 år 
 
6.4 Oppbevaringsbetingelser 
 
Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
6.5 Indre emballasje, type og sammensetning 
 
Tablettene er pakket i aluminium/aluminium-blistere som er pakket i en yttereske av papp. 
Pakningsstørrelser på 1, 3, 6 eller 18 tabletter. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 
 
6.6 Særlige forholdsregler for håndtering av ubrukt veterinærpreparat, rester og emballasje 

fra bruken av slike preparater 
 
Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal kasseres i overensstemmelse med lokale krav. 
 
 
7. INNEHAVER AV MARKEDFØRINGSTILLATELSE 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Tyskland 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE) 
 
EU/2/21/271/001-020 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE 
 
Dato for første markedsføringstillatelse: DD måned ÅÅÅÅ 
 
 
10. OPPDATERINGSDATO 
 
Detaljert informasjon om veterinærpreparatet finnes på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret The European Medicines Agency (http://www.ema.europa.eu/). 
 
 
FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK 
 
Ikke relevant. 
  

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

A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 
 
B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK 
 
C. MRL-STATUS 
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A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 
 
Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release 
 
Elanco France S.A.S  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
FRANKRIKE  
 
 
B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK 
 
Veterinærpreparatet er underlagt reseptplikt. 
 
C. MRL-STATUS 
 
Ikke relevant. 
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VEDLEGG III 
 

MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG 
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A. MERKING 
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INFORMASJON SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE 
 
Pappeske 

 
 
1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg tyggetabletter for hunder (1,4‒2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg tyggetabletter for hunder (> 2,8‒5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg tyggetabletter for hunder (> 5,5‒11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg tyggetabletter for hunder (> 11‒22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg tyggetabletter for hunder (> 22‒45 kg) 
 
lotilaner/milbemycinoksim 
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
56,25 mg lotilaner / 2,11 mg milbemycinoksim 
112,5 mg lotilaner / 4,22 mg milbemycinoksim 
225 mg lotilaner / 8,44 mg milbemycinoksim 
450 mg lotilaner / 16,88 mg milbemycinoksim 
900 mg lotilaner / 33,75 mg milbemycinoksim 
 
 
3. LEGEMIDDELFORM 
 
Tyggetablett 
 
 
4. PAKNINGSSTØRRELSE 
 
1 tablett 
3 tabletter 
6 tabletter 
18 tabletter 
 
 
5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter) 
 
Hunder 
 
 
6. INDIKASJON(ER) 
 
 
7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Til oral bruk (gis i munnen). 
Gis med fôr eller etter fôring. 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
 
 
8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER) 
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9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
 
 
10. UTLØPSDATO 
 
EXP {måned/år} 
 
 
11. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT 

LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE 
 
Kassasjon: les pakningsvedlegget. 
 
 
13. TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED 

HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT 
 
Til dyr. Reseptpliktig. 
 
 
14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN” 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Tyskland 
 
 
16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE) 
 
EU/2/21/271/001 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoksim; 1 tyggetablett) 
EU/2/21/271/002 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoksim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/003 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoksim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/004 (56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbemycinoksim; 18 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/005 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoksim; 1 tyggetablett) 
EU/2/21/271/006 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoksim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/007 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoksim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/008 (112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbemycinoksim; 18 tyggetabletter 
EU/2/21/271/009 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoksim; 1 tyggetablett) 
EU/2/21/271/010 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoksim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/011 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoksim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/012 (225 mg lotilaner + 8,44 mg milbemycinoksim; 18 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/013 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoksim; 1 tyggetablett) 
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EU/2/21/271/014 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoksim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/015 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoksim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/016 (450 mg lotilaner + 16,88 mg milbemycinoksim; 18 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/017 (900 mg lotlianer + 33,75 mg milbemycinoksim; 1 tyggetablett) 
EU/2/21/271/018 (900 mg lotilaner + 33,75 mg milbemycinoksim; 3 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/019 (900 mg lotilaner + 33,75 mg milbemycinoksim; 6 tyggetabletter) 
EU/2/21/271/020 (900 mg lotilaner + 33,75 mg milbemycinoksim; 18 tyggetabletter) 
 
 
17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER 
 
Batch {nummer}  
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) 
 
Blister 
  
1. VETERINÆRPREPARATETS 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/milbemycinoksim (EN eller latin) 
 

 
 
 
2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Elanco 
 
 
3. UTLØPSDATO 
 
EXP {måned/år} 
 
 
4. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Batch {nummer} 
 
 
5. TEKSTEN "TIL DYR" 
 
Til dyr. 
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B. PAKNINGSVEDLEGG 
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PAKNINGSVEDLEGG: 
 

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

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

 
1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE 

SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE 
ER FORSKJELLIGE 

 
Innehaver av markedsføringstillatelse: 
 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Tyskland 
 
Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse: 
 
Elanco France S.A.S  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
Frankrike  
 
 
2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 
 
Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg tyggetabletter for hunder (1,4‒2,8 kg) 
Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg tyggetabletter for hunder (> 2,8‒5,5 kg) 
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg tyggetabletter for hunder (> 5,5‒11 kg) 
Credelio Plus 450 mg/16,88 mg tyggetabletter for hunder (> 11‒22 kg) 
Credelio Plus 900 mg/33,75 mg tyggetabletter for hunder (> 22‒45 kg) 
 
 
3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER) 
 
Hver tyggetablett inneholder: 
 

Credelio Plus tyggetablett  lotilaner (mg) milbemycinoksim (mg) 
for hunder (1,4‒2,8 kg) 56,25 2,11 
for hunder (> 2,8‒5,5 kg) 112,5 4,22 
for hunder (> 5,5‒11 kg) 225 8,44 
for hunder (> 11‒22 kg) 450 16,88 
for hunder (> 22‒45 kg) 900 33,75 

 
Hvite til beige, runde bikonvekse tabletter med brunaktige flekker. 
 
 
4. INDIKASJON(ER) 
 
For bruk på hunder med, eller risiko for, blandede infestasjoner/infeksjoner av flått, lopper, 
gastrointestinale nematoder, hjerteorm og/eller lungeorm. Dette veterinærpreparatet er indisert for 
bruk når behandling mot flått/lopper og gastrointestinale nematoder eller behandling mot flått/lopper 
og forebygging av hjerteormsykdom/angiostrongylose er nødvendig samtidig. 
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Flått og lopper 
For behandling av flått (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus og I. 
hexagonus) og lopper (Ctenocephalides felis og C. canis) infestasjoner hos hunder.  
 
Dette veterinærpreparatet har umiddelbar og vedvarende drepende effekt i 1 måned på lopper og flått.  
 
Veterinærpreparatet kan brukes som en del av en behandlingsstrategi for kontroll av dermatitt fra 
loppeallergi (FAD). 
 
Gastrointestinale nematoder 
Behandling av gastrointestinal nematoder: krokorm (L4, umoden voksen (L5) og voksen Ancylostoma 
caninum), rundormer (L4, umoden voksen (L5) og voksen Toxocara canis og voksen Toxascaris 
leonina) og piskeorm (voksen Trichuris vulpis). 
 
Hjerteorm 
Forebygging av hjerteormsykdom (Dirofilaria immitis). 
 
Lungeorm 
Forebygging av angiostrongylose ved reduksjon av infeksjonsnivåene av umodne voksne (L5) og 
voksne stadier av Angiostrongylus vasorum (lungeorm) med månedlig administrasjon. 
 
 
5. KONTRAINDIKASJONER 
 
Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. 
 
 
6. BIVIRKNINGER 
 
Gastrointestinale tegn (diare og oppkast), anoreksi, muskelskjelvinger, letargi, pruritus og 
adferdsendringer ble ikke rapportert ofte. Disse tilfellene var generelt selvbegrensende og av kort 
varighet. 
 
Nevrologiske symptomer (kramper, muskeltremor og ataksi) har sjelden blitt registrert   etter 
markedsføring for virkestoffet lotilaner når det brukes som monoaktivt middel (Credelio) med samme 
dose som i dette produktet. Disse symptomene opphører oftest uten behandling. 
 
Frekvensen av bivirkninger angis etter følgende kriterier: 
- Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlende dyr får bivirkning(er)) 
- Vanlige (flere enn 1, men færre enn 10 av 100 behandlende dyr) 
- Mindre vanlige (flere enn 1, men færre enn 10 av 1000 behandlende dyr) 
- Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlende dyr) 
- Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 dyr i behandling, inkludert isolerte rapporter). 
 
Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette 
pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær. 
 
 
7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) 
 
Hund 
 
 
8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE 
 
Til oral bruk (gis i munnen).  
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Veterinærpreparatet skal administreres i henhold til følgende tabell for å sikre en dose av lotilaner 
på 20–41 mg/kg kroppsvekt og milbemycinoksim på 0,75 til 1,53 mg/kg kroppsvekt. 
 

Hundens 
kroppsvekt 

Styrke og antall Credelio Plus tablett er som skal administreres 
 

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 Hensiktsmessig kombinasjon av tablett er 

 
 
9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK 
 
Credelio Plus er en velsmakende tyggetablett med smak. Administrer tyggetablett (er) med fôr eller 
etter fôring. 
 
Bruk en hensiktsmessig kombinasjon av tilgjengelige styrker for å oppnå den anbefalte dosen 20–
41 mg lotilaner/kg og 0,75-1,53 mg milbemycinoksim/kg for dyr> 45 kg kroppsvekt. 
 
Behandlingsplanen bør være basert på individuell risikovurdering av hunden, den lokale 
epidemiologiske situasjonen og/eller den epidemiologiske situasjonen i andre områder hunden har 
besøkt eller skal besøke. Hvis veterinæren mener at hunden trenger enda en dose med legemidlet, må 
senere administrasjon(er) av legemidlet følge planen med 1 måneds intervall.  
 
Preparatet skal brukes på hunder med, eller med risiko for, blandede infestasjoner med ektoparasitter 
(flått eller lopper) og endoparasitter (gastrointestinale nematoder og/eller for forebygging av 
hjerteorm/lungeorm). Ellers bør et parasittmiddel med smalere spekter brukes. 
 
Hunder som lever i endemiske områder uten hjerteorm: 
Veterinærpreparatet kan brukes som en del av sesongbehandlingen mot flått og/eller lopper på hunder 
med diagnostisert, eller med risiko for samtidige gastrointestinale infeksjoner eller risiko for 
lungeorm. En enkel behandling er effektiv for behandling av gastrointestinale nematoder. 
 
Hunder som lever i endemiske områder med hjerteorm: 
Rådene som gis under spesielle advarsler bør vurderes før behandling med veterinærpreparatet. 
 
For forebygging av hjerteormsykdom og samtidig behandling av flått- og/eller loppeinfeksjoner, må 
veterinærpreparatet gis ved regelmessige månedlige intervaller i løpet av tiden på året da mygg, flått 
og/eller lopper er til stede. Den første dosen med veterinærpreparatet kan gis etter den første mulige 
eksponeringen for mygg, men ikke mer enn en måned etter denne eksponeringen. 
 
Når veterinærpreparatet brukes til å erstatte annet forebyggende produkt mot hjerteorm, må den første 
dosen av preparatet gis innen en måned etter den siste dosen med den tidligere medisinen. 
Hunder som reiser til regioner med hjerteorm skal starte medisineringen innen en måned etter sin 
ankomst der. 
Forebyggende behandling mot hjerteorm skal fortsettes månedlig, med den siste 
administrasjonen 1 måned etter at hunden har forlatt regionen. 
 
Lungeorm 
I endemiske områder vil månedlig administrering av veterinærpreparatet redusere infeksjonsnivået 
med umodne voksne (L5) og voksne av Angiostrongylus vasorum i hjerte og lunger. Det anbefales at 
forebygging av lungeorm fortsetter i minst 1 måned etter siste eksponering for snegler. 
 



21 
 

Søk veterinærråd angående informasjon om den optimale tiden for å starte behandlingen med dette 
veterinærpreparatet. 
 
 
10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER) 
 
Ikke relevant. 
 
 
11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Oppbevares i original pakning 
 
Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter  utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter 
EXP. 
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 
 
 
12. SPESIELLE ADVARSLER 
 
Spesielle forholdsregler for hver enkelt dyreart: 
 
Alle hunder i husholdningen skal behandles med et egnet produkt.  
 
Flått og lopper må feste seg til verten og begynne å ta til seg næring  for å bli eksponert for 
virkestoffene; derfor kan ikke overføring av flått-/loppebårne sykdommer helt utelukkes. 
 
Resistens mot en bestemt klasse av anthelmintika kan utvikle seg etter hyppig, gjentatt bruk av et 
anthelmintikum i den klassen. Bruk av dette veterinærpreparatet skal baseres på vurderingen av hvert 
individuelle tilfelle, og på lokal epidemiologisk informasjon om nåværende mottakelighet for 
målartene, for å begrense muligheten for utvikling av  resistans. 
 
For behandling av infeksjoner av gastrointestinale nematoder skal behovet for, og hyppigheten av, ny 
behandling, samt valg av behandling (monosubstans eller kombinasjon av produkter) evalueres av 
forskrivende veterinær. 
 
Vedlikehold av effekten til makrosykliske laktoner er avgjørende for forebygging av Dirofilaria 
immitis, derfor anbefales det at hunder sjekkes for både sirkulerende antigener og blodmikrofilarier i 
begynnelsen av hver hjerteormsesong, før man starter månedlige forebyggende behandlinger. 
Preparatet er ikke effektivt mot voksen D. immitis og er ikke indisert for fullstendig fjerning av 
mikrofilarier-. 
 
Spesielle forholdsregler for bruk til dyr 
 
Tilgjengelige data vedrørende sikkerhet og effekt er basert på hunder og valper som er 8 uker og eldre, 
og med en kroppsvekt på 1,4 kg eller mer. Bruk av dette veterinærpreparatet på valper som er yngre 
enn 8 uker eller med en kroppsvekt på under 1,4 kg skal være i samsvar med nytte/risikovurdering 
gjort av ansvarlig veterinær. 
 
Den anbefalte dosen bør observeres strengt hos MDR1-mutante (-/-) hunder med ikke-fungerende P-
glykoprotein, som kan omfatte collier og relaterte raser. 
 
Før første administrasjon må hunder i hjerteorm-endemiske områder, eller som har besøkt  
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hjerteorm-endemiske områder, testes for eksisterende hjerteorminfeksjon. Veterinæren må avgjøre om 
infiserte hunder skal behandles med et adulticid middel for å drepe voksne hjerteormer. 
 
Administrasjon av legemidler som inneholder milbemycinoksim (som dette legemidlet) hos hunder 
med høyt antall sirkulerende mikrofilarier er ikke anbefalt, dette for å unngå 
hypersensitivitetsreaksjoner forbundet med frigjøring av proteiner fra døde eller døende mikrofilarier. 
 
Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet 
 
Utilsiktet inntak kan forårsake gastrointestinale forstyrrelser. For å forhindre tilgang for barn må 
tablettene oppbevares i blisterpakningene til de skal brukes, og blisterpakningene oppbevares i 
ytteremballasjen utilgjengelig for barn. 
 
Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp, og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. 
 
Vask hendene etter håndtering av tablettene. 
 
Drektighet og diegiving: 
 
Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk til avlsdyr, drektige eller diegivende hunder er ikke klarlagt. 
Laboratoriestudier på rotte har ikke vist tegn på teratogene effekter, eller negative effekter på 
reproduksjonsevnen hos hanndyr og hunndyr.  
 
Bruk i henhold til nytte/risikovurderingen fra den ansvarlig veterinær. 
 
Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjon: 
 
Lotilaner og milbemycinoksim har vist seg å være et substrat for P-glykoprotein (P-gp) og kan derfor 
interagere med andre P-gp-substrater (f.eks. digoksin, doksorubicin) eller andre makrosykliske 
laktoner. Derfor kan samtidig behandling med andre P-gp-substrater føre til økt toksisitet. 
 
Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter): 
 
Ingen bivirkninger, bortsett fra de som er oppført i avsnittet Bivirkninger, ble observert hos valper 
(fra 8 til 9 ukers alder) etter administrering opptil 5 ganger den maksimale anbefalte dosen 
over 1 - 5 dager (påfølgende daglig dosering) med månedlige intervaller 9 anledninger; eller hos 
voksne hunder (fra 11 måneder) etter administrering opptil 5 ganger den maksimale anbefalte dosen 
over 1 - 5 dager (daglig påfølgende dosering) ved månedlige intervaller ved 7 anledninger; eller hos 
voksne hunder (ca. 12 måneder gamle) etter administrering opptil 6 ganger den maksimale anbefalte 
dosen som en bolus ved en enkelt anledning. 
 
Etter administrering av 5 ganger den maksimale anbefalte dosen til MDR1-mutante (-/-) hunder med 
ikke-fungerende P-glykoprotein, ble forbigående depresjon, ataksi, skjelving, mydriasis og/eller 
overdreven salivasjon observert. 
 
 
13. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT 

LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE 
 
Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall. Spør veterinæren hvordan 
du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes.. Disse tiltakene er med på å 
beskytte miljøet. 
 
 
14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG 
 
Detaljert informasjon om veterinærpreparatet finnes på nettstedet til Det europeiske  
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legemiddelkontoret The European Medicines Agency (http://www.ema.europa.eu/). 
 
 
15. YTTERLIGERE INFORMASJON 
 
Tablettene er pakket i aluminium/aluminium-blistere som er pakket i en yttereske av papp. 
Pakningsstørrelser på 1, 3, 6 eller 18 tablett er. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 
 
 
 

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