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CREDELIO košļājamās tabletes 

Lotinalers (lotilanerum) 

SUŅIEM KAĶIEM 
Credelio 56 mg košļājamās tabletes suņiem (1,3–2,5 kg)  
Credelio 112 mg košļājamās tabletes suņiem (>2,5–5,5 kg)  
Credelio 225 mg košļājamās tabletes suņiem (>5,5–11 kg)  
Credelio 450 mg košļājamās tabletes suņiem (>11–22 kg)  
Credelio 900 mg košļājamās tabletes suņiem (>22–45 kg) 

Credelio 12 mg košļājamās tabletes kaķiem (0,5–2,0 kg)  
Credelio 48 mg košļājamās tabletes kaķiem (>2,0–8,0 kg) 
 
 
 

 

Indikācijas: 
Blusu un ērču invāzijas ārstēšanai. 
Šīs veterinārās zāles nodrošina tūlītēju un ilgstošu iedarbību uz blusām un ērcēm, kas ilgst vienu mēnesi. 
Lai blusas un ērces tiktu pakļautas aktīvās vielas iedarbībai, tām jāatrodas uz dzīvnieka un jāsūc tā asinis. 
Veterinārās zāles var lietot kā daļu no blusu alerģiskā dermatīta (BAD) kontroles terapijas. 

Lietošana: 
Iekšķīgai lietošanai.
Veterinārās zāles ir jālieto atbilstoši tabulā norādītajam, lai 
nodrošinātu devu no 20 līdz 43 mg lotilanera/kg ķermeņa svara. 

Suņa 
ķermeņa 
svars (kg) 

Lietojamo tablešu stiprums un skaits 

Credelio 
56 mg 

Credelio 
112 mg 

Credelio 
225 mg 

Credelio 
450 mg 

Credelio 
900 mg 

1,3–2,5 1     

>2,5–5,5  1    

>5,5–11   1   

>11–22    1  

>22–45     1 

>45 Atbilstoša tablešu kombinācija 

Veterinārās zāles jālieto atbilstoši tabulā norādītajam, lai 
nodrošinātu devu no 6 līdz 24 mg lotilanera/kg ķermeņa svara. 

Kaķa 
ķermeņa 
svars (kg) 

Lietojamo tablešu stiprums un skaits 

Credelio  
12 mg 

Credelio  
48 mg 

0,5–2,0 1  

>2,0–8,0  1 

>8,0 Atbilstoša tablešu kombinācija 

Lietojiet veterinārās zāles kopā ar barību vai 30 minūtes pēc 
barības uzņemšanas. 

 
 

 

Īpaši brīdinājumi: 
Lai lotilaners iedarbotos uz parazītiem, tiem jāsūc dzīvnieka asinis; tādējādi nevar pilnībā izslēgt parazītu pārnēsāto 
slimību izplatīšanās risku. 
Šīs zāles kucēniem līdz 8 nedēļu vecumam un ar ķermeņa svaru līdz 1,3kg, un kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un ar 
ķermeņa svaru līdz 0,5 kg, jālieto tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 
Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnām un laktējošām kucēm un kaķenēm, un vaislas dzīvniekiem, tāpēc 
lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

Blusām (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) 
iedarbības sākums ir 4 stundu laikā pēc saskares ar zālēm, un 
zāļu iedarbība ilgst vienu mēnesi pēc lietošanas. Blusas, kas 
atrodas uz dzīvnieka pirms zāļu uzņemšanas, tiek iznīcinātas 
6 stundu laikā. 
Ērcēm (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus) iedarbības sākums ir 
48 stundu laikā pēc saskares ar zālēm, un zāļu iedarbība ilgst 
vienu mēnesi pēc lietošanas. Esošās I.ricinus ērces, kas atrodas 
uz dzīvnieka pirms zāļu uzņemšanas, tiek iznīcinātas 8 stundu 
laikā. 

Blusām (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) 
iedarbības sākums ir 12 stundu laikā pēc saskares ar zālēm, un 
zāļu iedarbība ilgst vienu mēnesi pēc lietošanas. Blusas, kas 
atrodas uz dzīvnieka pirms zāļu uzņemšanas, tiek iznīcinātas 
8 stundu laikā. 
Ērcēm (Ixodes hexagonus) iedarbības sākums ir 24 stundu laikā 
pēc saskares ar zālēm, un zāļu iedarbība ilgst vienu mēnesi pēc 
lietošanas. Esošās ērces, kas atrodas uz dzīvnieka pirms zāļu 
uzņemšanas, tiek iznīcinātas 18 stundu laikā. 
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