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Bravecto Plus (fluralanerum/moxidectinum) 
Přehled informací o přípravku Bravecto Plus a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Bravecto Plus a k čemu se používá? 

Bravecto Plus je veterinární léčivý přípravek, který se používá u koček k léčbě smíšených infestací 
klíšťaty nebo blechami a ušními roztoči a/nebo parazity, kteří žijí uvnitř těla. Přípravek lze použít k: 

• léčbě infestací klíšťaty, 

• léčbě infestací blechami. Přípravek lze použít také jako součást léčby alergické dermatitidy 
způsobené bleším kousnutím (alergie na bleší kousnutí), 

• léčbě infestací ušními roztoči, 

• léčbě infestací oblými červy nebo měchovci ve střevech, 

• prevenci onemocnění způsobeného srdečními červy. 

Přípravek Bravecto Plus se smí používat pouze v případě, že je třeba léčit infestaci klíšťaty nebo 
blechami a jedním nebo více z výše uvedených parazitů. Přípravek Bravecto Plus obsahuje léčivé látky 
fluralaner a moxidektin. 

Jak se přípravek Bravecto Plus používá? 

Přípravek Bravecto Plus je dostupný ve formě roztoku pro nakapání na kůži - spot-on v pipetě. Roztok 
pro nakapání na kůži - spot-on je k dispozici v různých silách pro kočky s různou hmotností. 

Obsah jedné plné pipety přípravku Bravecto Plus se aplikuje na kůži kočky v oblasti zátylku. Pipeta, 
která má být použita, se vybírá podle hmotnosti kočky. Přípravek Bravecto Plus usmrtí blechy a klíšťata 
do 48 hodin. Účinky léčivého přípravku proti blechám a klíšťatům přetrvávají po dobu 12 týdnů od 
aplikace. V případě potřeby lze léčbu opakovat každých 12 týdnů. U infestací ušními roztoči je 
nezbytná kontrola u veterinárního lékaře 28 dnů po léčbě. Veterinární lékař rozhodne, zda je zapotřebí 
další léčba. 

Při opakovaném použití v 12týdenních intervalech přípravek Bravecto Plus účinně zajišťuje trvalou 
prevenci onemocnění srdečními červy. 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 
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Více informací o používání přípravku Bravecto Plus naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Bravecto Plus působí? 

Léčivé látky v přípravku Bravecto Plus, fluralaner a moxidektin, usmrcují parazity různými způsoby. 
Aby byly blechy a klíšťata vystaveny účinkům léčivé látky fluralaner, musí začít sát krev kočky. 

Fluralaner působí jako „ektoparazitikum“. To znamená, že hubí parazity na kůži nebo v srsti či uších 
zvířat, jako jsou blechy, klíšťata a ušní roztoči. Fluralaner usmrcuje blechy a klíšťata, které požily kočičí 
krev, tím, že způsobuje nekontrolovanou aktivitu jejich nervového systému. To vyvolává paralýzu nebo 
uhynutí parazitů. Fluralaner usmrtí blechy dříve, než mohou naklást vajíčka, a pomáhá tak snižovat 
kontaminaci životního prostředí kočky. 

Moxidektin hubí parazity, kteří se nacházejí v těle zvířat, např. oblé červy, měchovce a srdeční červy, 
jakož i ušní roztoče. Moxidektin způsobuje paralýzu a uhynutí těchto parazitů prostřednictvím působení 
na způsob přenosu signálů mezi nervovými buňkami (neurotrasmisi) v jejich nervovém systému. 

Fluralaner a moxidektin jsou již registrovány samostatně pro léčbu infestací parazity. 

Jaké přínosy přípravku Bravecto Plus byly prokázány v průběhu studií? 

Terénní studie, která zahrnovala kočky přirozeně zamořené klíšťaty a/nebo blechami, prokázala, že 
léčba přípravkem Bravecto Plus snižuje množství klíšťat a blech o více než 95 % a je stejně účinná jako 
léčba fipronilem, což je jiný léčivý přípravek registrovaný k léčbě infestací klíšťaty a blechami. 

Další terénní studie, která zahrnovala kočky přirozeně zamořené oblými červy a/nebo měchovci, 
prokázala, že léčba přípravkem Bravecto Plus snižuje množství vajíček ve výkalech o 100 %. Přípravek 
Bravecto Plus byl stejně účinný jako jiný léčivý přípravek obsahující emodepsid a prazikvantel. 

V terénní studii, do které bylo zařazeno 167 koček zamořených 5 nebo více ušními roztoči, vedla léčba 
přípravkem Bravecto Plus k tomu, že 14 dnů po ošetření nebylo ušními roztoči infikováno 94 % koček 
a 28 dnů po ošetření 100 % koček. Přípravek Bravecto Plus byl stejně účinný jako selamektin, což je 
jiný léčivý přípravek registrovaný k léčbě ušního svrabu u koček. 

Dvě laboratorní studie zahrnující zdravé kočky, které byly uměle infikovány larvami srdečních červů, 
prokázaly, že přípravek Bravecto Plus je v rámci prevence onemocnění srdečními červy 100% účinný 
po dobu 8 týdnů. Další laboratorní studie prokázaly, že při podávání ve 12týdenních intervalech 
přípravek Bravecto Plus účinně zajišťuje trvalou prevenci onemocnění srdečními červy. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Bravecto Plus? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Bravecto Plus (které mohou postihnout až 1 zvíře z 10) 
jsou mírné a krátkodobé reakce v místě aplikace, jako je vypadávání srsti, šupinkovatění kůže, 
zarudnutí a škrábání. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Bravecto Plus je uveden v příbalové informaci. 
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Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Vyhněte se přímému kontaktu s přípravkem. Při manipulaci s tímto přípravkem je nutné používat 
jednorázové ochranné rukavice dodávané společně s přípravkem. Důvodem je skutečnost, že u malého 
počtu osob byly hlášeny potenciálně závažné hypersenzitivní (alergické) reakce. 

Osoby s přecitlivělostí (alergií) na fluralaner nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku by se 
měly kontaktu s přípravkem vyhnout. 

Po rozlití se přípravek váže na kůži a může se také vázat na povrchy. Po kontaktu s kůží byly u malého 
počtu osob hlášeny kožní vyrážky, brnění nebo necitlivost. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, je nutné 
postižené místo ihned umýt mýdlem a vodou. V některých případech mýdlo a voda nejsou pro 
odstranění přípravku z prstů dostačující. 

Ke kontaktu s přípravkem může dojít také při manipulaci s ošetřovaným zvířetem. Je nutné vyvarovat 
se kontaktu s místem aplikace, dokud je viditelné. To zahrnuje mazlení a spaní v jedné posteli se 
zvířetem. Trvá až 48 hodin, než místo aplikace uschne, viditelné je však po delší dobu. 

V případě výskytu kožních reakcí je třeba vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 

Lidé s citlivou pokožkou nebo známými alergiemi (např. na jiné veterinární léčivé přípravky tohoto 
typu) by měly s přípravkem a také s ošetřovanými zvířaty manipulovat obezřetně. 

Tento přípravek může způsobit podráždění očí. V případě zasažení očí je třeba je okamžitě důkladně 
propláchnout vodou. 

Tento přípravek je při pozření zdraví škodlivý. Přípravek by měl být uchováván v původním obalu až do 
doby použití, aby se zabránilo přímému přístupu dětí k přípravku. Použité pipety je nutné okamžitě 
zlikvidovat. V případě náhodného pozření přípravku je třeba vyhledat lékařskou pomoc a ukázat 
příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Přípravek Bravecto Plus je vysoce hořlavý, proto je nutné uchovávat ho mimo dosah tepla, jisker, 
otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vznícení. Pokud se přípravek rozlije na stůl nebo podlahu, měly by 
být jeho zbytky odstraněny pomocí papírového ubrousku a politá plocha následně vyčištěna čisticím 
prostředkem. 

Na základě čeho byl přípravek Bravecto Plus registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Bravecto Plus převyšují jeho 
rizika, a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Bravecto Plus 

Přípravku Bravecto Plus bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 8. května 
2018. 

Další informace o přípravku Bravecto Plus jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v prosinci 2019. 
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