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Bravecto Plus (fluralaner / moxidectin) 
Преглед на Bravecto Plus и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Bravecto Plus и за какво се използва? 

Bravecto Plus е ветеринарномедицински продукт, който се използва за третиране на комбинирано 
опаразитяване с кърлежи или бълхи и ушни кърлежи и/или червеи, които живеят в тялото. 
Ветеринарномедицинският продукт може да се използва за: 

• лечение на опаразитяване с кърлежи 

• лечение на опаразитяване с бълхи. Може да се използва и като част от лечението на 
алергичен дерматит, причинен от бълхи (алергична реакция към ухапване от бълхи) 

• лечение на опаразитяване с ушни кърлежи 

• лечение на нематоди и анкилостоми в червата 

• за превенция на дирофилариоза 

Bravecto Plus трябва да се използва само при нужда от третиране при опаразитяване с кърлежи 
или бълхи и един или повече от горепосочените паразити. Bravecto Plus съдържа активните 
субстанции флураланер (fluralaner) и моксидектин (moxidectin). 

Как се използва Bravecto Plus? 

Bravecto Plus се предлага под формата на спот-он разтвор в пипета. Спот-он разтворът се 
предлага в различни концентрации за котки с различно тегло. 

Съдържанието на една пълна пипета Bravecto Plus се прилага върху кожата на котката в основата 
на черепа ѝ. Пипетата, която трябва да бъде използвана, се избира въз основа на теглото на 
котката. Bravecto Plus убива бълхите и кърлежите в рамките на 48 часа. Действието на 
ветеринарномедицинския продукт срещу бълхи и кърлежи продължава 12 седмици след 
прилагането му. Когато е необходимо, лечението може да се повтаря на всеки 12 седмици. За 
опаразитяване с ушни кърлежи е необходимо извършване на ветеринарномедицински преглед 28 
дни след третирането. Ветеринарният лекар ще прецени дали се налага допълнително третиране. 

Когато Bravecto Plus се прилага многократно на интервали от 12 седмици, той е ефективен за 
непрекъснато предотвратяване на дирофилариоза. 
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Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. 

За практическа информация относно употребата на Bravecto Plus прочетете листовката или 
попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Bravecto Plus? 

Активните субстанции в Bravecto Plus, флураланер и моксидектин, действат по различни начини 
за унищожаване на паразитите. За да бъдат изложени на действието на активната субстанция 
флураланер, бълхите и кърлежите трябва да започнат да се хранят с кръвта на котката. 

Флураланер действа като „ектопаразитицид“. Това означава, че убива паразитите, които живеят 
по кожата, в козината или в ушите на животните, например бълхи, кърлежи и ушни кърлежи. 
Флураланер убива бълхите и кърлежите, които са погълнали кръв от котката, като причинява 
неконтролирана активност на нервната им система. Това води до парализа и смърт на паразитите. 
Флураланер убива бълхите, преди да снесат яйца, и по този начин помага за намаляване на 
замърсяването на околната среда на котките. 

Моксидектин убива паразитите в тялото на животните, например нематоди, анкилостоми и 
дирофилария, както и ушни кърлежи. Моксидектин причинява парализа и смърт на тези паразити, 
като засяга начина, по който се предават сигнали между нервните клетки (невротрансмисия) в 
нервната система на паразитите. 

Флураланер и моксидектин вече са лицензирани за употреба като монотерапия за третиране на 
паразитни инфекции. 

Какви ползи от Bravecto Plus са установени в проучванията? 

В практическо проучване при котки, естествено опаразитени с кърлежи и/или бълхи, е 
установено, че лечението с Bravecto Plus намалява броя на кърлежите и бълхите с повече от 95 % 
и е толкова ефективно, колкото лечението с фипронил, друго лекарство, вече лицензирано за 
третиране на кърлежи и бълхи. 

В друго практическо проучване при котки, естествено опаразитени с нематоди и/или 
анкилостоми, е установено, че лечението с Bravecto Plus намалява броя на яйцата, отделяни с 
фецеса, със 100 %. Bravecto Plus е също толкова ефективен, колкото друго лекарство, съдържащо 
емодепсид и празиквантел. 

В практическо проучване при 167 котки, опаразитени с 5 или повече ушни кърлежи, след 
третиране с Bravecto Plus ушните кърлежи изчезват напълно при 94 % от котките 14 дни след 
третирането, а 28 дни след третирането — при 100 % от котките. Bravecto Plus е също толкова 
ефективен, колкото селамектин, друго вече лицензирано лекарство за лечение на ушни кърлежи 
при котки. 

В две лабораторни проучвания при здрави котки, които са изкуствено инфектирани с ларви на 
дирофилария, е показано, че Bravecto Plus е 100 % ефективен в продължение на 8 седмици за 
предотвратяване на дирофилариоза. Допълнителни лабораторни проучвания показват, че когато 
се прилага многократно на интервали от 12 седмици, Bravecto Plus е ефективен за непрекъснато 
предотвратяване на дирофилариоза. 
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Какви са рисковете, свързани с Bravecto Plus? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Bravecto Plus (които е възможно да засегнат не повече 
от 1 на 10 животни) са леки и краткотрайни реакции на мястото на приложение, например загуба 
на козина, лющене на кожата и одраскване. 

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции и ограниченията, съобщени при 
Bravecto Plus, вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Трябва да се избягва контакт с ветеринарномедицинския продукт. При работа с продукта трябва 
да се носят предпазни ръкавици за еднократна употреба. Това е така, защото при малък брой 
хора са съобщени случаи на потенциално тежка свръхчувствителност („алергични реакции“). 

Хора, които проявяват свръхчувствителност към флураланер или към която и да е от другите 
съставки, следва да избягват всякакъв контакт с продукта. 

Продуктът се свързва с кожата и може също така да проникне в повърхности след изтичане на 
лекарството. При малък брой лица след контакт с кожата са съобщени кожни обриви, мравучкане 
или изтръпване на кожата. При контакт с кожата, засегнатото място трябва да се изплакне 
веднага със сапун и вода. В някои случаи сапунът и водата са недостатъчни за отстраняване на 
продукти, разсипани върху пръстите. 

При боравене с третираното животно може да има контакт и с лекарството. Трябва да се избягва 
контакт с мястото на приложение, докато то престане да се забелязва. Това включва гушкане на 
животното и споделяне на легло с животното. Необходими са до 48 часа, за да изсъхне мястото на 
приложението, но то ще остане забележимо за по-дълго време. 

Ако се появят симптоми, трябва да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предоставят 
листовката и етикетът. 

Лицата с чувствителна кожа или известни алергии (например към други ветеринарномедицински 
продукти от този вид) следва да боравят внимателно с лекарството, както и с третираните 
животни с повишено внимание. 

Продуктът може да причини раздразнение на очите. При контакт с очите, те трябва да бъдат 
изплакнати веднага с вода. 

Ветеринарномедицинският продукт е вреден при поглъщане. Ветеринарномедицинският продукт 
трябва да се съхранява в оригиналната опаковка до момента на употреба, за да се предотврати 
директният достъп на деца до него. Използваните пипети трябва да бъдат изхвърлени незабавно. 
При случайно поглъщане незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката или етикетът на продукта. 

Bravecto Plus трябва да се пази от топлина, искри, открит пламък или други източници на огън, 
тъй като е лесно запалим. При разливане, например върху маса или под, разлетият продукт 
трябва да бъде отстранен с помощта на хартия и мястото да се почисти с препарат. 

Защо Bravecto Plus е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Bravecto Plus са по-големи от 
рисковете, и препоръча Bravecto Plus да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 
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Допълнителна информация за Bravecto Plus: 

На 8 май 2018 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Bravecto Plus, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за Bravecto Plus може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Дата на последно актуализиране на текста декември 2018 г. 
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