
CREDELIO ŽVÝKACÍ TABLETY PRO KOČKY 

LÉKOVÁ FORMA 

Bílé až béžové kulaté žvýkací tablety s  hnědavými skvrnami.  
Účinná látka: lotalaner. 

INDIKACE: 

K léčbě napadení blechami a klíšťaty u koček. Tento veterinární léčivý přípravek má okamžitý 
smrtící účinek na blechy (Ctenocephalides felis a  C. canis) a klíšťata (Ixodes ricinus), který trvá 
1 měsíc. Blechy a klíšťata se musí přichytit na hostitele a  začít sát, aby přišly do styku s léčivou 
látkou. 
Tento veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie proti alergii 
na bleší kousnutí (FAD). 

KONTRAINDIKACE: 

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. 
Nežádoucí účinky nejsou známy. 
Použití v průběhu březosti: Laboratorní studie na potkanech nepodaly žádný důkaz 
o teratogenních nebo jiných nežádoucích účincích na reprodukční schopnost samců nebo  
samic. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití u chovných zvířat, březích fen 
a u fen během laktace nebyla stanovena. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu 
a rizika příslušným veterinárním lékařem. 
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce - nejsou známy. Během klinických 
studií nebyla pozorována interakce mezi žvýkacími tabletam i Credelio a běžně používanými 
veterinárními léčivými přípravky. 

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB APLIKACE: 

Pro perorální podání. 
Veterinární léčivý přípravek je třeba podávat tak, aby byla zajištěna dávka 6 až 24 mg 
lotilaneru/kg živé hmotnosti. 
U koček nad 8 kg použijte vhodnou kombinaci tablet tak, abyste dosáhli doporučené dávky 6 až 
24 mg/kg živé hmotnosti. 
Credelio je chutná ochucená žvýkací tableta. Podávejte žvýkací tabletu(y) jede nkrát za měsíc s 
potravou nebo po krmení. 

Farmakodynamické vlastnosti 

Léčivá látka v přípravku Credelio, lotilaner, působí jako „ektoparazitikum“. To znamená, že 
usmrcuje parazity žijící na kůži nebo v  srsti zvířat, jako jsou blechy a klíšťata. Aby 
byly blechy a klíšťata vystaveny účinkům léčivé látky, musí se přichytit na kůži a  zahájit sání krve 
zvířete. Lotilaner tyto parazity, kteří požili krev, usmrcuje tak, že působí na jejich nervový 
systém. Blokuje normální pohyb částic s nábojem do nervových buněk a z nich, zvláště 
u nervových buněk spojených s kyselinou gama-aminomáselnou (GABA) a glutamátem, což jsou 
dvě látky, které přenášejí informace mez i jednotlivými nervy (neurotransmitery). To má za 
následek nekontrolovanou aktivitu nervového systému a paralýzu a úhyn parazitů. Lotilaner 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lotilaner
https://www.metropolevet.cz/service/kocici-blechy/


usmrcuje blechy dříve, než mohou naklást vajíčka , a pomáhá tak snižovat kontaminaci životního 
prostředí zvířete. 
Jaké přínosy přípravku Credelio byly prokázány v  průběhu studií? 
V měsíční studii zahrnující kočky napadené blechami bylo 121 koček léčeno přípravkem Credelio 
a 61 koček přípravkem k nakapání na kůži – spot-on, který obsahoval fipronil a (s)-methopren. 
Přípravek Credelio snížil počet blech o 97 % během jednoho měsíce a byl stejně účinný jako 
druhý zkoumaný léčivý přípravek. V další, tříměsíční studii zahrnující kočky napadené klíšťaty 
bylo 112 koček léčeno přípravkem Credelio každý měsíc a 57 koček bylo ošetřováno přípravkem 
k nakapání na kůži – spot-on, který obsahoval fipronil. Přípravek Credelio byl stejně účinný jako 
druhý zkoumaný léčivý přípravek z hlediska snižování počtu klíšťat, přičemž během studie došlo 
k poklesu počtu klíšťat o 99 %. 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.  
Druh a složení vnitřního obalu 
Tablety jsou baleny v hliník/hliník blistrech, balených do vnější papírové krabičky . Tableta 
v každé síle je k dispozici ve velikosti balení 1, 3 nebo 6 tablet . Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. 
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