
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/615923/2013 
EMEA/V/C/002555 

Vectra 3D (dinotefuran/pyriproxyfen/permethrin) 
 Oversigt over Vectra 3D, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Vectra 3D, og hvad anvendes det til? 

Vectra 3D er et lægemiddel til dyr, som anvendes hos hunde til behandling og forebyggelse af angreb 
af lopper og flåter og til at afvise sandfluer, myg og staldfluer. Dets virkning varer op til en måned, og 
det forhindrer udklækning og udvikling af lopper i to måneder. Vectra 3D indeholder de tre aktive 
stoffer dinotefuran, pyriproxyfen og permethrin. 

Hvordan anvendes Vectra 3D? 

Vectra 3D udleveres uden recept og leveres som spot-on, opløsning, i applikatorer i fem forskellige 
styrker til hunde med forskellig kropsvægt. Indholdet af én fuld Vectra 3D-applikator påføres direkte 
på hundens hud efter deling af pelsen, enten på et enkelt eller flere punkter på ryggen, afhængigt af 
hundens vægt, eller langs en linje midt på ryggen fra haleroden til skulderbladene. Behandlingen kan 
gentages en gang om måneden. 

Hvordan virker Vectra 3D? 

De aktive stoffer i Vectra 3D virker som "ektoparasiticider". Det vil sige, at de dræber parasitter, der 
kommer i kontakt med dyrets hud eller pels, såsom lopper, flåter eller flyvende insekter. 

Dinotefuran og permethrin er insekticider, der dræber insekter ved at påvirke deres nervesystem ved 
forskellige mekanismer; permethrin virker på lignende måde på flåter. Dinotefuran virker på receptorer 
kaldet nikotinerge acetylkolinreceptorer, og permethrin griber ind i funktionen af nervernes 
natriumkanaler, der medvirker ved signaloverførslen; tilsammen forstærker de to stoffer hinandens 
virkning. Pyriproxyfen regulerer insekters vækst og blokerer loppers livscyklus ved at medføre 
produktion af ufrugtbare æg og standse loppernes udvikling i et tidligt stadium, så de ikke udvikler sig 
til voksne individer. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Vectra 3D? 

Virkningen af Vectra 3D mod lopper, flåter, myg og fluer blev undersøgt i 24 laboratoriestudier og to 
feltstudier. 

Det første feltstudie omfattede 485 hunde med angreb af lopper og/eller flåter. Det viste, at hunde, 
der var blevet behandlet en gang med Vectra 3D, fik reduceret antallet af lopper med 79 % i løbet af 
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den fire ugers studieperiode sammenlignet med en reduktion på 57 % hos hunde, der blev behandlet 
én gang med en anden spot-on indeholdende to andre stoffer mod lopper og flåter, nemlig fipronil og 
(s)-methopren. De hunde, der blev behandlet med Vectra 3D, fik i løbet af fire uger i gennemsnit 
mindsket antallet af flåter med 94 %, sammenlignet med 97 % med det andet produkt. 

I et andet feltstudie blev 278 hunde med loppeangreb behandlet tre gange med en måneds mellemrum 
enten med Vectra 3D eller med et andet spot-on-produkt indeholdende fipronil og (s)-methopren. Det 
viste, at hunde ved behandling med Vectra 3D i gennemsnit fik reduceret antallet af lopper med 95 % 
sammenlignet med 97 % for de hunde, der blev handlet med fipronil og (s)-methopren. 

Hvilke risici er der forbundet med Vectra 3D? 

De hyppigste bivirkninger ved Vectra 3D (som kan optræde hos op til 1 ud af 1.000 hunde) er 
kortvarig rødme, kløe eller andre gener på påføringsstedet. Disse svinder sædvanligvis i løbet af 24 
timer efter påføringen. Andre bivirkninger ved Vectra 3D (som kan optræde hos op til 1 ud af 1.000 
hunde) er adfærdsmæssige forstyrrelser, såsom øget aktivitet, gøen eller tegn på angst, letargi 
(mangel på energi) eller anoreksi (nedsat appetit) og symptomer i nervesystemet, såsom 
muskelrysten. 

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Vectra 3D fremgår af indlægssedlen. 

Vectra 3D må ikke anvendes til katte, og de må ikke soignere hunde, som for nylig er behandlet med 
lægemidlet, da dette kan medføre skadelige virkninger, der kan være dødelige. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Ved påføring af lægemidlet bør rygning og indtagelse af mad og drikke undgås, og efter håndtering af 
produktet vaskes hænderne grundigt. 

Ved utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjnene grundigt med vand. Ved utilsigtet kontakt med huden 
vaskes huden omgående med vand og sæbe. 

Ved vedvarende hud- eller øjenirritation, eller hvis lægemidlet utilsigtet indtages, bør der straks søges 
lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. 

Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for et eller flere af indholdsstofferne bør undgå 
kontakt med produktet. 

Børn må ikke komme i berøring med behandlede hunde i mindst fire timer efter påføringen af 
veterinærlægemidlet. På behandlingsdagen må hunden ikke sove sammen med sin ejer, navnlig børn. 

Påføringsstedet bør tørre, før hunden kommer i kontakt med tekstiler eller møbler. 

Hvorfor blev Vectra 3D godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Vectra 3D opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Andre oplysninger om Vectra 3D 

Vectra 3D modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 4. december 2013. 

Yderligere oplysninger om Vectra 3D findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i marts 2019. 
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