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Bravecto Plus (fluralaneras / moksidektinas) 
Bravecto Plus ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Bravecto Plus ir kam jis naudojamas? 

Bravecto Plus – tai veterinarinis vaistas, skirtas katėms mišrioms blusų arba erkių ir ausų erkučių ir 
(arba) organizmo viduje parazituojančių kirmėlių infestacijoms gydyti. Vaistą galima naudoti: 

• erkių infestacijoms gydyti; 

• blusų infestacijoms gydyti. Jį taip pat galima naudoti kaip vieną iš vaistų alergijos blusoms 
sukeliamam dermatitui (alerginei reakcijai į blusų įkandimus) gydyti; 

• ausų erkučių infestacijoms gydyti; 

• žarnyne parazituojančioms apvaliosioms kirmėlėms ir nematodams naikinti; 

• siekiant išvengti širdies kirmėlių ligos. 

Bravecto Plus galima naudoti, tik kai reikia erkėms ar blusoms ir vienam ar daugiau pirmiau minėtų 
parazitų išnaikinti. Bravecto Plus sudėtyje yra veikliųjų medžiagų – fluralanero ir moksidektino. 

Kaip naudoti Bravecto Plus? 

Bravecto Plus tiekiamas pipetėje užlašinamojo tirpalo forma. Skirtingo svorio katėms gaminamas 
skirtingo stiprumo užlašinamasis tirpalas. 

Vienos pilnos Bravecto Plus pipetės turinys užlašinamas katei ant odos prie kaukolės pagrindo. Pipetė 
pasirenkama pagal katės svorį. Bravecto Plus veikiamos blusos ir erkės žūsta per 48 valandas. Šio 
vaisto poveikis blusoms ir erkėms išlieka 12 savaičių nuo užlašinimo. Jei reikia, gydymą galima kartoti 
kas 12 savaičių. Gydant ausų erkučių infestacijas, praėjus 28 dienoms nuo gydymo veterinarijos 
gydytojas turi apžiūrėti gyvūną. Veterinarijos gydytojas nuspręs, ar jį reikia toliau gydyti. 

Naudojamas intervalais kas 12 savaičių, Bravecto Plus veiksmingai nuolat užkerta kelią širdies kirmėlių 
ligai. 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Daugiau informacijos apie Bravecto Plus naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 
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Kaip veikia Bravecto Plus? 

Veikdamos skirtingai Bravecto Plus veikliosios medžiagos fluralaneras ir moksidektinas nužudo 
parazitus. Kad pasireikštų veikliosios medžiagos fluralanero poveikis, blusos ir erkės turi pradėti misti 
katės krauju. 

Fluralaneras veikia kaip ektoparaziticidas. Tai reiškia, kad jo veikiami žūsta ant gyvūnų odos arba jų 
kailyje esantys parazitai, pvz., blusos, erkės ir ausų erkutės. Fluralaneras nužudo katės kraujo 
nurijusias blusas ir erkes, sukeldamas nekontroliuojamą jų nervų sistemos aktyvumą. Tai sukelia 
parazitų paralyžių ir žūtį. Fluralanero veikiamos blusos žūsta dar nepradėjusios dėti kiaušinėlių, taigi 
šis vaistas padeda mažinti kačių aplinkos taršą. 

Moksidektinas sukelia gyvūnų organizme esančių parazitų, kaip antai apvaliųjų kirmėlių, nematodų ir 
širdies kirmėlių, žūtį. Sutrikdydamas signalų perdavimą tarp nervinių ląstelių (neurotransmisiją) 
parazitų nervų sistemoje, moksidektinas paralyžiuoja parazitus ir sukelia jų žūtį. 

Fluralaneras ir moksidektinas jau užregistruoti kaip atskiri vaistai pagal parazitų infestacijų gydymo 
indikaciją. 

Kokia Bravecto Plus nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus lauko tyrimą su katėmis, kurios buvo natūraliai užsikrėtusios erkėmis ir (arba) blusomis, 
nustatyta, kad gydant Bravecto Plus, erkių ir blusų skaičius sumažėjo daugiau nei 95 proc. ir kad 
gydymas šiuo vaistu toks pat veiksmingas, kaip gydymas fipronilu – kitu erkėms ir blusoms naikinti 
užregistruotu vaistu. 

Atlikus kitą lauko tyrimą su katėmis, kurios buvo natūraliai užsikrėtusios apvaliosiomis kirmėlėmis ir 
(arba) nematodais, nustatyta, kad gydant Bravecto Plus, šių kirmėlių kiaušinėlių išmatose nebelieka 
visiškai. Bravecto Plus buvo toks pat veiksmingas kaip kitas vaistas, kurio sudėtyje yra emodepsido ir 
prazikvantelio. 

Atlikus lauko tyrimą su 167 katėmis, užsikrėtusiomis 5 arba daugiau ausų erkučių, nustatyta, kad 
praėjus 14 dienų nuo gydymo pabaigos ausų erkučių neliko 94 proc. kačių atveju, o praėjus 
28 dienoms – 100 proc. kačių atveju. Bravecto Plus buvo toks pat veiksmingas kaip selamektinas, kitas 
kačių ausų erkutėms naikinti įregistruotas vaistas. 

Atlikus du laboratorinius tyrimus su sveikomis katėmis, kurios buvo dirbtinai užkrėstos širdies kirmėlių 
lervomis, nustatyta, kad Bravecto Plus 8 savaites gyvūnus visiškai apsaugo nuo širdies kirmėlių ligos. 
Tolesni laboratoriniai tyrimai parodė, kad 12 savaičių intervalais naudojamas Bravecto Plus veiksmingai 
nuolat apsaugojo gyvūnus nuo širdies kirmėlių ligos. 

Kokia rizika siejama su Bravecto Plus naudojimu? 

Dažniausi Bravecto Plus šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra 
lengvos ir trumpalaikės reakcijos vaisto užlašinimo vietoje, pvz., plaukų slinkimas, odos pleiskanojimas 
ir paraudimas ir kasymasis. 

Išsamų šalutinių reiškinių ir apribojimų, apie kuriuos pranešta gydant Bravecto Plus, sąrašą galima 
rasti informaciniame lapelyje. 
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Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Reikia vengti sąlyčio su vaistu. Ruošiant ir lašinant vaistą reikia mūvėti apsaugines vienkartines 
pirštines, kurios tiekiamos kartu su vaistu. Taip yra dėl to, kad pranešta apie nedaug žmonių 
pasireiškusias galimai sunkias padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas. 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fluralanerui ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, 
turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. 

Šis vaistas įsigeria į odą, taip pat, vaistui išsiliejus, gali įsigerti į paviršius. Gauta pranešimų, kad po 
sąlyčio su oda mažam skaičiui žmonių pasireiškė odos bėrimas, dilgčiojimas ar tirpimas. Vaistui 
patekus ant odos, paveiktą vietą reikia nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu. Kartais muilo ir vandens 
nepakanka ant pirštų išsiliejusiam vaistui pašalinti. 

Sąlytis su vaistu taip pat galimas liečiant gydytą gyvūną. Vietos, kur užlašinta vaisto, negalima liesti, 
kol nebelieka vaisto užlašinimo žymių. Tuo metu negalima gyvūno glostyti ir su juo gulėti lovoje. Gali 
užtrukti iki 48 val., kol vieta, kur užlašinta vaisto, išdžiūva, bet reikia palaukti ilgiau, kol ant kailio 
nebelieka vaisto užlašinimo žymių. 

Pasireiškus simptomams, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba 
etiketę. 

Žmonės, kurių oda yra jautri arba kurie turi alergijų (pvz., kitiems šios rūšies veterinariniams 
vaistams) turi atsargiai elgtis su veterinariniu vaistu ir su gydomais gyvūnais. 

Šis vaistas gali dirginti akis. Vaistui patekus į akį, ją reikia nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. 

Nurytas šis vaistas yra kenksmingas. Nenaudojamą vaistą reikia laikyti gamintojo pakuotėje, kad jis 
nepatektų vaikams į rankas. Panaudotas pipetes reikia nedelsiant pašalinti. Atsitiktinai nurijus šio 
vaisto, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę. 

Bravecto Plus reikia laikyti atokiau nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų gaisro šaltinių, nes jis 
yra labai degus. Išliejus ant stalo ar grindų paviršiaus, vaisto perteklių reikia sugerti popierine 
servetėle ir tą plotą išvalyti plovikliu. 

Kodėl Bravecto Plus buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Bravecto Plus nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Bravecto Plus 

Visoje ES galiojantis Bravecto Plus registracijos pažymėjimas suteiktas 2018 m. gegužės 8 d. 

Išsamią informaciją apie Bravecto Plus rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 
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