
Lisa I 

Veterinaarravimite nimetuste, ravimvormide, tugevuste, 
loomaliikide, manustamisteede, müügiloa hoidjate nimekiri 
liikmesriikides 
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EL/EMP 
liikmesriik 

Müügiloa hoidja Nimetus INN Tugevus  Ravimvorm Manustamistee Loomaliigid 

Austria Pfizer Corp. Austria 
G.m.b.H. 
Floridsdorfer Hauptstraße 1 
A - 1210 Wien 
Austri 

Cydectin 
TriclaMox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml lösung 
zum aufgießen 
für Rinder 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Belgia Pfizer Animal Health s.a. 
Rue Laid Burniat 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgia 

Cydectin 
TriclaMox 
5 mg/ml + 200 
mg/ml 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Taani Pfizer Oy, Animal Health 
Tietokuja 4 
00330 Helsinki 
Soome 

Cydectin 
TriclaMox 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Prantsusmaa Pfizer Holding France 
23-25 avenue du Docteur 
Lannelongue 
F – 75668 Paris Cedex 14 
Prantsusmaa 

Cydectine 
TriclaMox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml Solution 
pour pour-on 
bovins 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Saksamaa Pfizer GmbH 
Linkstraße 10 
10785 Berlin 
Saksamaa 

Cydectin® 
TriclaMox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml Lösung 
zum Aufgießen 
für Rinder 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Kreeka Pfizer Hellas AE 
Mesogion Avenue 243 
154 51 N. Psychiko 
Athens 
Kreeka 

Cydectin 
TriclaMox 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Iirimaa Pfizer Healthcare Ireland 
Ringaskiddy 
Co Cork 
Iirimaa 

Cydectin 
TriclaMox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml Pour-on 
Solution for 
Cattle 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 
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EL/EMP 
liikmesriik 

Müügiloa hoidja Nimetus INN Tugevus  Ravimvorm Manustamistee Loomaliigid 

Itaalia Pfizer Italia S.r.l. 
Via Isonzo 71 
04100 Latina 
Itaalia  

Cydectin 
TriclaMox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml soluzione 
Pour-on per 
bovini 
 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Luksemburg  Pfizer Animal Health s.a. 
Rue Laid Burniat 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgia 

Cydectin 
TriclaMox 
5 mg/ml + 200 
mg/ml 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Portugal Laboratórios Pfizer, Lda 
Lagoas Park – Edíficio 10 
2740-271 Porto Salvo 
Portugal 

Cydectin 
TriclaMox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml solução 
para unção 
contínua para 
bovinos 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Sloveenia Pfizer Luxembourg SARL 
51, Avenue J.F.Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Luksemburg 

Cydectin 
TriclaMox 
 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Hispaania Zoetis Spain, S.L. 
Avda. de Europa 20 B 
Parque Empresarial La 
Moraleja 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Hispaania 

Cydectin 
Triclamox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml Solución 
Pour-on para 
Bovino 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 

Ühendkuningriik Pfizer Ltd 
Ramsgate Road 
Sandwich CT13 9NJ 
Ühendkuningriik 

Cydectin 
TriclaMox 5 
mg/ml + 200 
mg/ml Pour-on 
Solution for 
Cattle 

Moxidectin 
Triclabendazole 

5.0 mg 
200.0 mg 

Kriipsulahus Paikne, looma 
seljale 

Veis 
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II lisa 

Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise 
alused 
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Cydectin TriclaMoxi (5 mg/ml ja 200 mg/ml kriipsulahus 
veistele) (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte 

1.  Sissejuhatus 

Cydectin TriclaMoxi kriipsulahus on veterinaarravim, mis sisaldab 5 mg moksidetsiini ml kohta ja 200 
mg triklabendasooli ml kohta. Ravimit manustatakse paikselt looma seljale ja see on ette nähtud 
kiduusside ja maksakaanide segainfektsioonide raviks veistel. 

Pfizer Animal Health esitas taotluse II tüüpi muudatuse tegemiseks, et lisada uus näidustus täiliikide 
(Linognatus vituli, Bovicola bovis ja Solenopotes capillatus) vastu. Taotluses viidati monoravimile, 
ainult moksidetsiini sisaldavale kriipsmanustatavale Cydectinile, millel oli täidevastane toime juba 
kinnitatud. Taotlus esitati Prantsusmaale kui viiteliikmesriigile ning Belgiale, Taanile, Saksamaale, 
Iirimaale, Kreekale, Hispaaniale, Itaaliale, Luksemburgile, Austriale, Portugalile, Sloveeniale ja 
Ühendkuningriigile kui asjaomastele liikmesriikidele. Muutmismenetlus algas 16. mail 2012. 

Muutmismenetluse käigus tuvastas Belgia võimaliku raske riski loomade tervisele eelkõige seetõttu, et 
täiliikidevastane efektiivsus oli ebapiisavalt põhjendatud. 

See küsimus jäi lahendamata ja seepärast algas 14. jaanuaril 2013. aastal komisjoni määruse (EÜ) nr 
1234/2008 artikli 13 kohane veterinaarravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud 
menetluse koordineerimisrühma menetlus. Kuna viiteliikmesriik ja asjaomased liikmesriigid ei jõudnud 
muutmise asjus kokkuleppele, algatas Belgia 3. aprillil 2013. aastal komisjoni määruse (EÜ) nr 
1234/2008 artikli 13 lõike 2 kohase esildismenetluse. 

2.  Esitatud andmete hindamine 

Belgia tõstatatud küsimuste käsitlemiseks esitas müügiloa hoidja andmed, toetamaks triklabendasooli 
ja moksidetsiini vahelise interferentsi puudumist, kliinilise uuringu Linognatus vituli ja Bovicola bovise 
vastase efektiivsuse kohta ning kirjandusandmed moksidetsiini täiliikide vastase efektiivsuse kohta. 

Farmakokineetilised andmed 

Farmakokineetika uuringus uuriti moksidetsiini/triklanebdasooli kriipsmanustatava kombineeritud 
ravimi (Cydectin TriclaMox) efektiivsust võrreldes ainult moksidetsiiniga samas ravimikandjas. 
Andmetest ei nähtunud ühtegi tugevat signaali, et toimeainete mis tahes tekkida võiv koostoime 
põhjustaks efektiivsuse olulist vähenemist. Tugeva signaali puudumise tõttu võib neid andmeid pidada 
allpool analüüsitud kliinilisi andmeid toetavateks andmeteks. 

Efektiivsus täide vastu 

Esitati kinnitav uuring, milles uuriti moksidetsiini/triklanebdasooli kriipsmanustatava segu soovitatud 
annuse Cydectin TriclaMox (0,5 mg moksidetsiini/20 mg triklabendasooli kehamassi kg kohta) 
efektiivsust veistel imevate ja/või hammustavate täide looduslike infestatsioonide vastu, vaadeldes 
eelkõige liiki Linognatus vituli ja teisena liiki Bovicola bovis, võrrelduna platseeborühmaga. 

Tulemused näitasid üle 95%-list efektiivsust, välja arvatud 7. päeval (94,5%) ja 28. päeval (87,5%). 
Mainitud väiksem efektiivsus langes kokku ilmse munade koorumisega ühel ravi saanud loomal, kellel 
tuvastati 50 täid. See ei olnud ebatavaline leid, sest munade koorumine on kiire ja selle tulemusena 
võib täide arv olla suur. Enne 28. päeva ja vahetult sellele järgnenud mõõtmisajal oli kõnealuse looma 
puhul efektiivsus täielik, osutades, et efektiivsuse nähtavat puudumist ei esinenud. 

Efektiivsust jälgiti ka liigi Bovicola bovis korral, kuid mõnel päeval esinenud väiksema infestatsiooniga 
seotud leidude vastuolulisuse tõttu saab andmeid kasutada ainult toetava teabena. 
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Tunnistades, et uuringut piiras loomade segunemise puudumine, mis on veterinaarravimite komitee 
veiste ektoparasiitidega seotud efektiivsuse erinõudeid käsitleva suunise EMEA/CVMP/625/03)1 
kohaselt halvim stsenaarium, leidis veterinaarravimite komitee, et uuring viidi hästi läbi. 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et teine annust kinnitav uuring liigi Linognatus vituli või teise 
täiliigi kohta ei ole vajalik, lähtudes kinnitavast uuringust saadud andmetest ja moksidetsiini 
efektiivsusest, mida tõendati kõigil teistel täiliikidel, samuti kirjandusandmete alusel, isegi kui 
Linognatus vituli’t ei peeta annust piiravaks liigiks. 

Veterinaarravimite komitee tugines liigile Linognatus vituli avaldunud ravimi efektiivsuse andmete 
ekstrapoleerimisel kahele teisele esitatud täiliigile (Bovicola bovis ja Solenopotes capillatus) 
toimeainena moksidetsiini sisaldava monoravimi annuse määramise uuringu tulemustele, millest 
nähtus, et kolme taotluses nimetatud täiliiki hoiti eemal (>95 %, v.a Solenopotes capillatus’e 
täiskasvanud isendid enne 21. päeva) monoravimi poole annusega (0,25 mg kehamassi kg kohta 0,5 
mg/kehamassi kg kohta asemel), mida toetasid farmakokineetilised leiud, mis ei andnud Cydectin 
TriclaMoxis sisalduva kahe toimeaine koostoime kohta tugevat signaali. 

3.  Kasulikkuse ja riski hindamine 

Võttes aluseks i) moksidetsiini võrreldavad farmakokineetilised profiilid, kui seda manustatakse 
kombinatsiooniravimina, võrrelduna ainult moksidetsiiniga samas ravimikandjas, ii) Linognatus vituli’ga 
tehtud kinnitava uuringu järeldusi ja iii) kriipsmanustatava 0,5%-lise moksidetsiini algse toimiku 
andmeid, mis osutavad, et liigid Linognatus vituli, Bovicola bovis ja Solenopotes capillatus olid 
tundlikud moksidetsiini suhtes poole soovitatud annuse korral (0,25 mg/kg), leidis veterinaarravimite 
komitee, et ravim Cydectin TriclaMox võib olla liikide Linognatus vituli, Bovicola bovis ja Solenopotes 
capillatus vastu rahuldava efektiivsusega  

Kasulikkuse ja riski hindamist peetakse positiivseks, et lubada ravimi Cydectin TriclaMox müügiloa 
tingimuste muutmist seoses liikide Linognatus vituli, Bovicola bovis ja Solenopotes capillatus 
infestatsioonide raviga, mille tekitajateks on moksidetsiini suhtes tundlikud tüved. 

Müügilubade tingimuste muutmise alused 

Arvestades, et 

• veterinaarravimite komitee vaatas läbi kõik müügiloa hoidja esitatud olemasolevad andmed liikide 
Linognatus vituli, Bovicola bovis ja Solenopotes capillatus põhjustatud täiinfestatsioonide ravi 
näidustuse toetuseks; 

• veterinaarravimite komitee leidis kättesaadavate andmete alusel, et ravivaldkonnas võib eeldada 
rahuldavat efektiivsust liikide Linognatus vituli, Bovicola bovis ja Solenopotes capillatus suhtes; 

veterinaarravimite komitee soovitas lubada muuta I lisas osutatud veterinaarravimite müügilubade 
tingimusi. Ravimiinfo asjaomaste lõigete soovitatud muudatused on sätestatud III lisas. 

 

 

1 CVMP guideline on specific efficacy requirements for ectoparasiticides in cattle (EMEA/CVMP/625/03) - 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004643.pdf. 
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Lisa III 

Toote omaduste kokkuvõtte, pakendi märgistuse ja pakendi 
infolehe asjakohaste lõikude muudatused 
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Toote omaduste kokkuvõte 

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
Veised 
Järgnevate moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike trematoodide ja nematoodide põhjustatud 
segainfestatsioonide ning samuti moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike lülijalgsete põhjustatud 
infestatsioonide ravi 
 

Parasiit Täiskasvanud  Soikefaasid 
NEMATOODID  L4  

Seedetrakti nematoodid    
Haemonchus placei ● ●  
Ostertagia ostertagi ● ● ● 

Trichostrongylus axei ● ●  
Nematodirus helvetianus ● ●  

Cooperia oncophora ● ●  
Cooperia punctata ●   

Oesophagostomum radiatum ●   
Bunostomum phlebotomum ●   

Hingamisteede nematoodid    
Dictyocaulus viviparus ●   

TREMATOODID    

Maksakaan  6–8-nädalased 
noorvormid  

Fasciola hepatica ● ●  
    

EKTOPARASIIDID    
Linognathus vituli ●   

Bovicola bovis ●   
Solenopotes capillatus ●   
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Pakendi märgistus: 
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
6. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Veised 
Järgnevate moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike trematoodide ja nematoodide põhjustatud 
segainfestatsioonide ning samuti moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike lülijalgsete põhjustatud 
infestatsioonide ravi 
 

Parasiit Täiskasvanud  Soikefaasid 
NEMATOODID  L4  

Seedetrakti nematoodid    
Haemonchus placei ● ●  
Ostertagia ostertagi ● ● ● 

Trichostrongylus axei ● ●  
Nematodirus helvetianus ● ●  

Cooperia oncophora ● ●  
Cooperia punctata ●   

Oesophagostomum radiatum ●   
Bunostomum phlebotomum ●   

Hingamisteede nematoodid    
Dictyocaulus viviparus ●   

TREMATOODID    

Maksakaan  6–8-nädalased 
noorvormid  

Fasciola hepatica ● ●  
    

EKTOPARASIIDID    
Linognathus vituli ●   

Bovicola bovis ●   
Solenopotes capillatus ●   

 

ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL 
 
6. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Veised 
Moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike trematoodide ja nematoodide põhjustatud segainfestatsioonide 
ning samuti moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike lülijalgsete põhjustatud infestatsioonide ravi. 
 
Enne kasutamist lugege pakendi infolehte. 
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Pakendi infoleht: 
4. NÄIDUSTUS(ED) 
 
Järgnevate moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike trematoodide ja nematoodide põhjustatud 
segainfestatsioonide ning samuti moksidektiini ja triklabendasooli suhtes tundlike lülijalgsete põhjustatud 
infestatsioonide ravi 
 

Parasiit Täiskasvanud  Soikefaasid 
NEMATOODID  L4  

Seedetrakti nematoodid    
Haemonchus placei ● ●  
Ostertagia ostertagi ● ● ● 

Trichostrongylus axei ● ●  
Nematodirus helvetianus ● ●  

Cooperia oncophora ● ●  
Cooperia punctata ●   

Oesophagostomum radiatum ●   
Bunostomum phlebotomum ●   

Hingamisteede nematoodid    
Dictyocaulus viviparus ●   

TREMATOODID    

Maksakaan  6–8-nädalased 
noorvormid  

Fasciola hepatica ● ●  
    

EKTOPARASIIDID    
Linognathus vituli ●   

Bovicola bovis ●   
Solenopotes capillatus ●   
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