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Bravecto Plus (fluralaneer/moksidektiin) 
Bravecto Plusi ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Bravecto Plus ja milleks seda kasutatakse? 

Bravecto Plus on veterinaarravim, mida kasutatakse kassidel selliste segainfestatsioonide raviks, mida 
põhjustavad puugid või kirbud ning kuulmelestad ja/või organismis elavad ussid. Ravimit kasutatakse: 

• puugiinfestatsioonide raviks; 

• kirbuinfestatsioonide raviks; ravimit tohib kasutada ka kirbuallergiast tingitud dermatiidi 
(allergiline reaktsioon kirbuhammustustele) ravi osana; 

• kuulmelestainfestatsioonide raviks; 

• soolestiku ümarusside ja kidakärssusside raviks; 

• südameusstõve ennetamiseks. 

Bravecto Plusi tohib kasutada ainult juhul, kui looma on vaja ravida puukide või kirpude ja ühe või 
mitme eespool nimetatud parasiidi tõttu. Bravecto Plus sisaldab toimeainena fluralaneeri ja 
moksidektiini. 

Kuidas Bravecto Plusi kasutatakse? 

Bravecto Plusi turustatakse täpilahusena pipetis. Täpilahust turustatakse eri tugevuses eri 
kehamassiga kassidele. 

Ühe Bravecto Plusi täispipeti sisu kantakse kassi nahale kuklapiirkonda. Kasutatav pipett valitakse 
kassi kehamassi järgi. Bravecto Plus surmab kirbud ja puugid 48 tunni jooksul. Ravimi kirbu- ja 
puugivastane toime kestab pärast pealekandmist 12 nädalat. Kui vaja, tohib ravi korrata iga 12 nädala 
järel. Kuulmelestainfestatsioonide korral on 28 päeva pärast ravi vaja teha veterinaarkontroll. 
Veterinaararst otsustab, kas on vaja lisaravi. 

Korduval kasutamisel iga 12 nädala tagant on Bravecto Plus efektiivne südameusstõve pideval 
ennetamisel. 

Bravecto Plus on retseptiravim. 
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Kui vajate Bravecto Plusiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge 
oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Bravecto Plus toimib? 

Bravecto Plusi toimeained fluralaneer ja moksidektiin surmavad parasiite eri toimemehhanismide abil. 
Toimeaine fluralaneeriga kokkupuutumiseks peavad kirbud ja puugid alustama kassi verest toitumist. 

Fluralaneer toimib ektoparasititsiidina. See tähendab, et ravim hävitab parasiite, kes elavad loomade 
nahal või karvastikus, nt kirbud, puugid ja kuulmelestad. Fluralaneer surmab kassi verd imenud kirbud 
ja puugid, põhjustades nende närvisüsteemi kontrollimatut aktiivsust. See põhjustab parasiitide 
halvatuse ja surma. Fluralaneer hävitab kirbud, enne kui nad jõuavad muneda, mis aitab vähendada 
parasiitide levimist kassi ümbruses. 

Moksidektiin surmab looma organismis esinevad parasiidid, nt ümarussid, kidakärssussid ja 
südameussid ning kuulmelestad. Moksidektiin mõjutab parasiitide närvisüsteemis neurotransmissiooni 
(signaalide edastamist närvirakkude vahel), põhjustades parasiitide halvatust ja surma. 

Fluralaneer ja moksidektiin on parasitaarsete infestatsioonide raviks juba eraldi heaks kiidetud. 

Milles seisneb uuringute põhjal Bravecto Plusi kasulikkus? 

Väliuuringus, milles uuriti looduslikult puukide ja/või kirpudega nakatunud kasse, tõendati, et ravi 
Bravecto Plusiga vähendas puukide ja kirpude arvu üle 95% võrra ning see oli sama efektiivne kui 
puukide ja kirpude raviks juba heaks kiidetud teine ravim fiproniil. 

Teises väliuuringus, milles uuriti looduslikult ümarusside ja/või kidakärssussidega nakatunud kasse, 
tõendati, et ravi Bravecto Plusiga vähendas ussimunade esinemist väljaheites 100% võrra. Bravecto 
Plus oli sama efektiivne kui teine ravim, mis sisaldas emodepsiidi ja prasikvanteeli. 

Väliuuringus, milles 167 kassi nakatati vähemalt 5 kuulmelestaga, olid Bravecto Plusi ravi tulemusel 
kuulmelestadeta 14 päeva pärast ravi 94% ja 28 päeva pärast ravi 100% kassidest. Bravecto Plus oli 
sama efektiivne kui kassidel kuulmelestade raviks juba heaks kiidetud teine ravim selamektiin. 

Kahes laboriuuringus, milles uuriti terveid kasse, keda oli nakatatud südameussidega, tõendati, et 
Bravecto Plus oli südameusstõve ennetamisel 8 nädala jooksul 100% efektiivne. Täiendavad 
laboriuuringud tõendasid, et 12-nädala tagant kasutatav Bravecto Plus on efektiivne südameusstõve 
pideval ennetamisel. 

Mis riskid Bravecto Plusiga kaasnevad? 

Bravecto Plusi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 loomal 10st) on kerged ja 
lühiajalised manustamiskoha reaktsioonid, nt karvakadu, nahaketendus ja -punetus ja sügamine. 

Bravecto Plusi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Tuleb vältida otsest kokkupuudet ravimiga. Ravimi käsitsemisel peab kandma ravimi pakendis olevaid 
kaitsvaid ühekorrakindaid, sest väikesel arvul inimestel on esinenud potentsiaalselt raskeid 
ülitundlikkusreaktsioone (allergilisi reaktsioone). 
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Inimesed, kes on fluralaneeri või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud, peavad 
vältima mis tahes kokkupuudet selle ravimiga. 

Ravim seondub nahaga ja võib ravimi mahaloksumisel seonduda ka pindadega. Väikesel arvul 
inimestel on teatatud pärast nahale sattumist esinenud nahalööbest, kipitusest ja tuimusest. Ravimi 
juhuslikul sattumisel nahale tuleb seda kohta otsekohe pesta seebi ja veega. Mõnel juhul ei piisa 
sõrmedele sattunud ravimi eemaldamiseks veest ja seebist. 

Kokkupuude ravimiga võib toimuda ka ravitud looma puutumisel. Kokkupuudet manustamiskohaga 
peab vältima seni, kuni see on veel nähtav. Ärge silitage ega võtke looma sülle ning ärge laske teda 
enda juurde voodisse. Manustamiskoht kuivab kuni 48 tundi, kuid see on nähtav kauem. 

Sümptomite esinemisel tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti. 

Inimesed, kellel on tundlik nahk või teadaolevad allergiad (nt muude seda tüüpi veterinaarravimite 
suhtes) peavad seda ravimit ja ravitud loomi käsitsema ettevaatlikult. 

Ravim võib põhjustada silmaärritust. Ravimi juhuslikul silma sattumisel tuleb silmi otsekohe pesta 
veega. 

Ravim on allaneelamisel kahjulik. Ravimit tuleb hoida originaalpakendis kuni kasutamiseni, et takistada 
ravimi sattumist laste kätte. Kasutatud pipetid tuleb kohe ära visata. Juhuslikul allaneelamisel tuleb 
pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti. 

Bravecto Plusi täpilahust tuleb hoida eemal soojusallikast, sädemetest, lahtisest leegist või muudest 
süttimisallikatest, sest see on eriti tuleohtlik. Lauale või põrandale sattumisel tuleb Bravecto täpilahuse 
jäägid eemaldada pabersalvrätiga ja pind puhastada puhastusainega. 

Bravecto Plusi Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Bravecto Plusi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Bravecto Plusi kohta 

Bravecto Plusi müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 8. mail 2018. 

Lisateave Bravecto Plusi kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2019. 
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