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Bravecto Plus (fluralaner / moxidektin) 
A Bravecto Plus-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Bravecto Plus és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Bravecto Plus egy állatgyógyászati készítmény, amelyet kullancsok vagy bolhák, valamint az állatok 
testén belül élősködő rühatkák és/vagy férgek által okozott kevert fertőzések kezelésére alkalmaznak 
macskáknál. A készítmény az alábbi esetekben alkalmazható: 

• kullancsfertőzések kezelésére; 

• bolhafertőzések kezelésére. Alkalmazható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás 
(bolhacsípésre adott allergiás reakció) kezelésének részeként is; 

• fülrühösség kezelésére; 

• a bélben lévő fonálférgek és kampósférgek kezelésére; 

• szívférgesség megelőzésére. 

A Bravecto Plus kizárólag akkor alkalmazható, ha a kullancsok vagy bolhák és a fent felsorolt paraziták 
közül legalább egy kezelése indokolt. A Bravecto Plus hatóanyagai a fluralaner és a moxidektin. 

Hogyan kell alkalmazni a Bravecto Plus-t? 

A Bravecto Plus rácsepegtető oldat formájában, pipettában kapható. A rácsepegtető oldatot különböző 
hatáserősségekben forgalmazzák különböző testtömegű macskák kezelésére. 

Egy egész Bravecto Plus pipetta tartalmát a macska tarkójának a bőrére kell csepegtetni. A 
felhasználandó pipettát a macska testtömege alapján kell kiválasztani. A Bravecto Plus 48 órán beül 
elpusztítja a bolhákat és kullancsokat. A készítmény bolhák és kullancsok elleni hatása az alkalmazást 
követően 12 hétig tart. Szükség esetén a kezelés 12 hetenként megismételhető. Fülrühösség esetén 
28 nappal a kezelést követően állatorvosi vizsgálat szükséges. Az állatorvos eldönti, hogy szükséges-e 
további kezelés. 

Tizenkét hetes időközönkénti ismételt alkalmazással a Bravecto Plus hatásos a szívférgesség 
folyamatos megelőzésére. 
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A készítmény csak receptre kapható. 

Amennyiben a Bravecto Plus alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa 
el a használati utasítást, vagy forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Bravecto Plus? 

A Bravecto Plus hatóanyagai, a fluralaner és a moxidektin különböző módon pusztítják el a parazitákat. 
Annak érdekében, hogy a bolhák és a kullancsok érintkezzenek a fluralaner hatóanyaggal, el kell 
kezdeniük szívni a macska vérét. 

A fluralaner „ektoparaziticidként” hat. Ez azt jelenti, hogy elpusztítja az állat bőrén, szőrzetében vagy 
fülében élő parazitákat, például a bolhákat, kullancsokat és a fülrühatkákat. A fluralaner azáltal 
pusztítja el a macska vérét szívó bolhákat és kullancsokat, hogy az idegrendszerük kontrollálatlan 
aktivitását idézi elő. Ez a paraziták bénulását és pusztulását eredményezi. A fluralaner azelőtt pusztítja 
el a bolhákat, hogy azok petéket rakhatnának, így hozzájárul a macska környezetében kialakuló 
fertőzöttség csökkentéséhez. 

A moxidektin az állatok szervezetében lévő parazitákat, így a fonálférgeket, kampósférgeket és 
szívférgeket, valamint a fülrühatkákat pusztítja el. A moxidektin ezeknek a parazitáknak a bénulását és 
pusztulását okozza azáltal, hogy megzavarja a paraziták idegsejtjei közötti jelátvitelt 
(neurotranszmisszió) a paraziták idegrendszerében. 

A fluralanert és a moxidektint önállóan már engedélyezték parazitafertőzések kezelésére. 

Milyen előnyei voltak a Bravecto Plus alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Egy gyakorlati vizsgálat, amelyet kullanccsal és/vagy bolhával természetes úton megfertőződött 
macskák bevonásával végeztek, azt mutatta, hogy a Bravecto Plus-kezelés több mint 95%-kal 
csökkentette a kullancsok és a bolhák számát, és ugyanolyan hatékony volt, mint a fipronillal végzett 
kezelés, amely egy, a kullancs- és bolhafertőzések kezelésére már engedélyezett másik készítmény. 

Egy másik gyakorlati vizsgálat, amelyet fonálférgekkel és/vagy kampósférgekkel természetes úton 
megfertőződött macskák bevonásával végeztek, azt mutatta, hogy a Bravecto Plus-kezelés 100%-kal 
csökkentette a bélsárban a peteszámot. A Bravecto Plus ugyanolyan hatékony volt, mint más, 
emodepszidet és prazikvantelt tartalmazó készítmény. 

Egy 167, legalább 5 fülrühatka által fertőzött macska bevonásával végzett gyakorlati vizsgálatban a 
Bravecto Plus-kezelés után 14 nappal a macskák 94%-a volt fülrühatka-mentes, és a kezelés után 
28 nappal a macskák 100%-a volt mentes a fülrühatkáktól.  A Bravecto Plus ugyanolyan hatékony volt, 
mint a szelamektin, amely egy, a macskák fülrühösségének kezelésére már engedélyezett másik 
készítmény. 

Két laboratóriumi vizsgálat, amelyet egészséges, szívféreg lárvákkal mesterségesen megfertőzött 
macskák bevonásával végeztek, azt mutatta, hogy a Bravecto Plus 8 héten keresztül 100%-os 
hatékonysággal megelőzi a szívférgességet. További laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy 
12 hetenként alkalmazva a Bravecto Plus hatásos a szívférgesség folyamatos megelőzésére. 

Milyen kockázatokkal jár a Bravecto Plus alkalmazása? 

A Bravecto Plus leggyakoribb mellékhatásai (amelyek 10 állat közül legfeljebb 1-nél jelentkezhetnek) 
az alkalmazás helyén fellépő rövid ideig tartó, enyhe reakciók, mint például a szőrhullás, a bőr 
hámlása, a kipirosodás és a vakaródzás. 
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A Bravecto Plus mellékhatásainak, valamint a korlátozásainak teljes felsorolása a használati 
utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Kerülni kell a készítménnyel való érintkezést. A készítmény alkalmazása során a készítmény 
forgalomba hozatalának helyén beszerezhető egyszer használatos kesztyűt kell viselni. Ennek az az 
oka, hogy néhány embernél potenciálisan súlyos túlérzékenységi („allergiás”) reakciókról számoltak 
be. 

A fluralanerre vagy a készítmény bármely összetevőjére túlérzékeny személyeknek kerülniük kell a 
készítménnyel való érintkezést. 

A készítmény kötődik a bőrhöz, valamint a készítmény kiömlés esetén kötődhet a felületekhez. Bőrrel 
való érintkezést követően néhány személynél bőrkiütésről, bizsergő érzésről vagy zsibbadásról 
számoltak be. Amennyiben a készítmény bőrre kerül, az érintett területet azonnal le kell mosni 
szappanos vízzel. Egyes esetekben az ujjakra fröccsent készítmény eltávolítására nem megfelelő a 
szappanos lemosás. 

A készítménnyel való érintkezés a kezelt állattal való érintkezés esetén is bekövetkezhet. A kezelt 
felülettel való érintkezést kerülni kell addig, amíg az alkalmazás helye látható. Ide tartozik az állat 
simogatása és az állattal egy ágyban való elhelyezkedés is. A kezelés helye legfeljebb 48 órán belül 
megszárad, de ennél hosszabb ideig marad észrevehető. 

Bőrreakció kialakulása esetén orvoshoz kell fordulni, és az orvosnak meg kell mutatni a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. 

Érzékeny bőrű vagy ismerten allergiás (pl. ebbe a csoportba tartozó más állatgyógyászati 
készítményekkel szemben) személyek a készítménnyel és a kezelt állatokkal is óvatosan 
érintkezzenek. 

Ez a készítmény szemirritációt okozhat. Amennyiben a készítmény szembe kerül, az érintett területet 
azonnal és alaposan ki kell öblíteni vízzel. 

A készítmény lenyelés esetén káros. Annak érdekében, hogy gyerekek ne tudjanak a készítményhez 
közvetlenül hozzáférni, azt a felhasználásig az eredeti csomagolásban kell tartani. A felhasznált 
pipettát azonnal meg kell semmisíteni. Véletlen lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni, bemutatva a 
készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

A Bravecto Plus-t hőtől, szikrától, nyílt lángtól vagy egyéb tűzforrástól távol kell tartani, ugyanis 
rendkívül gyúlékony. Az asztal- vagy padlófelületre kerülés esetén a kiömlött Bravecto készítményt 
papírtörlő segítségével fel kell itatni, majd a területet tisztítószerrel meg kell tisztítani. 

Miért engedélyezték a Bravecto Plus forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Bravecto Plus alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 
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A Bravecto Plus-szal kapcsolatos egyéb információ 

2018. május 8-án a Bravecto Plus az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali 
engedélyt kapott. 

A Bravecto Plus-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 12-2019. 
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