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Bravecto Plus (fluralanērs / moksidektīns) 
Bravecto Plus pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Bravecto Plus un kāpēc tās lieto? 

Bravecto Plus ir veterināras zāles, ko lieto kaķiem, lai ārstētu jauktu ērču vai blusu, un ausu ērču 
un/vai tārpu invāziju, kas dzīvo organismā. Šīs zāles var lietot: 

• ērču invāzijas ārstēšanai; 

• blusu invāzijas ārstēšanai. Tās var lietot arī kā daļu no terapijas pret blusu izraisītu alerģisku 
dermatītu (alerģisku reakciju uz blusu kodumiem); 

• ausu ērču invāzijas ārstēšanai; 

• zarnu apaļtārpu un āķtārpu invāzijas ārstēšanai; 

• sirdstārpu slimības novēršanai. 

Bravecto Plus drīkst lietot tikai tad, kad nepieciešams ārstēt ērču vai blusu un viena vai vairāku minēto 
parazītu invāziju. Bravecto Plus satur aktīvās vielas fluralanēru un moksidektīnu. 

Kā lieto Bravecto Plus? 

Bravecto Plus ir pieejamas šķīduma veidā pipetē pilināšanai uz ādas. Šķīdums pilināšanai uz ādas ir 
pieejams dažādos stiprumos kaķiem ar dažādu ķermeņa svaru. 

Vienu pilnas Bravecto Plus pipetes saturu uzpilina kaķim uz ādas pie galvas pamatnes. Lietojamā 
pipete jāizvēlas atbilstoši kaķa ķermeņa svaram. Bravecto Plus nonāvē blusas un ērces 48 stundu 
laikā. Pēc lietošanas zāļu iedarbība pret blusām un ērcēm turpinās 12 nedēļas. Vajadzības gadījumā 
ārstēšanu var atkārtot ik pēc 12 nedēļām. Ausu ērču invāzijām ir nepieciešama veterinārā pārbaude 28 
dienas pēc ārstēšanas. Veterinārārsts izlems, vai ir nepieciešama papildu ārstēšana. 

Ja Bravecto Plus lieto atkārtoti ar 12 nedēļu intervālu, tas ir efektīvs līdzeklis, lai pastāvīgi novērstu 
sirdstārpu slimību. 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. 

Papildu informāciju par Bravecto Plus lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 



 
Bravecto Plus (fluralanērs / moksidektīns)   
EMA/177576/2018  2. lpp. no 3 

 

Kā Bravecto Plus darbojas? 

Bravecto Plus aktīvās vielas fluralanērs un moksidektīns darbojas dažādos veidos, lai nonāvētu 
parazītus. Blusām un ērcēm jāuzsāk barošanās no kaķa, lai tās saskartos ar aktīvo vielu fluralanēru. 

Fluralanērs darbojas kā “ektoparaziticīds”. Proti, tas nonāvē uz dzīvnieku ādas vai spalvās dzīvojošos 
parazītus, piemēram, blusas, ērces un ausu ērces. Fluralanērs nonāvē blusas un ērces, kas uzņēmušas 
kaķa asinis, izraisot parazītu nervu sistēmas nekontrolētu darbību. Tā rezultātā iestājas parazītu 
paralīze un nāve. Fluralanērs nonāvē blusas, pirms tās var izdēt oliņas, un tādējādi palīdz mazināt 
kaķu vides kontamināciju. 

Moksidektīns nonāvē dzīvnieku organismā esošos parazītus, piemēram, apaļtārpus, āķtārpus un 
sirdstārpus, kā arī ausu ērces. Moksidektīns izraisa šo parazītu paralīzi un nāvi, traucējot parazītu 
nervu sistēmā signālu pārnesi starp nervu šūnām (neirotransmisiju). 

Fluralanērs un moksidektīns jau ir reģistrēti kā atsevišķas zāles parazītu invāziju ārstēšanai. 

Kādi Bravecto Plus ieguvumi atklāti pētījumos? 

Lauka pētījums ar kaķiem, kuriem bija dabiska blusu un/vai ērču invāzija, liecināja, ka ārstēšana ar 
Bravecto Plus samazina ērču un blusu skaitu par vairāk nekā 95 % un ir tikpat efektīva kā ārstēšana ar 
fipronilu — citām jau reģistrētām zālēm pret ērcēm un blusām. 

Cits lauka pētījums ar kaķiem, kuriem bija dabiska apaļtārpu un/vai āķtārpu invāzija, liecināja, ka 
ārstēšana ar Bravecto Plus samazina oliņu skaitu izkārnījumos par 100 %. Bravecto Plus bija tikpat 
efektīvas kā citas zāles, kas satur emodepsīdu un prazikvantelu. 

Lauka pētījumā ar 167 kaķiem, kuri bija invadēti ar piecām vai vairāk ausu ērcēm, ārstēšana ar 
Bravecto Plus noslēdzās ar 94 % kaķu bez ausu ērcēm 14 dienas pēc ārstēšanas un 100 % kaķu bez 
ausu ērcēm 28 dienas pēc ārstēšanas. Bravecto Plus bija tikpat efektīvas kā selamektīns, citas zāles, 
kas jau ir licencētas ausu ērču ārstēšanai kaķiem. 

Divi laboratorijas pētījumi ar veseliem kaķiem, kuriem bija mākslīgi radīta sirdstārpu kāpuru invāzija, 
liecināja, ka Bravecto Plus bija 100 % efektīvas sirdstārpu slimības novēršanā 8 nedēļas. Turpmākie 
laboratorijas pētījumi liecināja, ka Bravecto Plus, lietojot ar 12 nedēļu intervālu, ir efektīvs līdzeklis, lai 
pastāvīgi novērstu sirdstārpu slimību. 

Kāds risks pastāv, lietojot Bravecto Plus? 

Visbiežākās Bravecto Plus blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 10 dzīvniekiem) ir vieglas un 
īslaicīgas reakcijas aplikācijas vietā, piemēram, apmatojuma izkrišana, ādas lobīšanās, apsārtums un 
nieze. 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Bravecto Plus, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Jāizvairās no tiešas saskares ar zālēm. Lietojot šīs zāles, jālieto vienreizējas lietošanas aizsargcimdi. 
Tas ir tāpēc, ka nelielam skaitam cilvēku ir ziņots par potenciāli nopietnām paaugstinātas jutības 
(alerģiskām) reakcijām. 
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Cilvēkiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret fluralaneru vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu, jāizvairās no 
jebkāda kontakta ar šīm zālēm. 

Zāles saistās ar ādu un var saistīties arī ar virsmām pēc zāļu izšļakstīšanās. Nelielam skaitam indivīdu 
pēc saskares ar ādu ir ziņots par ādas izsitumiem, kņudēšanu vai nejutīgumu. Ja zāles ir nokļuvušas uz 
ādas, skartā vieta nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Dažos gadījumos ziepes un ūdens nav 
pietiekams, lai notīrītu uz pirkstiem nokļuvušās zāles. 

Saskarsme ar zālēm var rasties arī, rīkojoties ar ārstēto dzīvnieku. Jāizvairās no saskares ar aplikācijas 
vietu, līdz tā vairs nav pamanāma. Tas ietver dzīvnieka glaudīšanu un atrašanos vienā gultā ar 
dzīvnieku. Uzklāšanas vieta žūst ne ilgāk kā 48 stundas, bet tā būs redzama ilgāk. 

Ja rodas ādas reakcijas, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas 
instrukcija vai marķējums. 

Cilvēkiem ar jutīgu ādu vai zināmām alerģijām (piemēram, pret citām šāda veida veterinārajām zālēm) 
jārīkojas piesardzīgi ar zālēm un ārstētajiem dzīvniekiem. 

Šīs zāles var izraisīt acu kairinājumu. Ja zāles nonāk saskarē ar acīm, acis nekavējoties un kārtīgi 
jāskalo ar ūdeni. 

Šīs zāles ir kaitīgas, ja tās norij. Šīs zāles līdz lietošanai jāglabā oriģinālajā iepakojumā, lai novērstu 
bērnu tiešu piekļuvi tām. Izlietotās pipetes nekavējoties jāiznīcina. Nejaušas norīšanas gadījumā 
nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Bravecto Plus ir viegli uzliesmojošs, tāpēc tas ir jāsargā no karstuma, dzirkstelēm, atklātas uguns vai 
citiem uguns avotiem. Ja zāles izlīst uz galda vai grīdas virsmas, liekais zāļu daudzums jāuzsūc ar 
papīra salveti un skartais laukums jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli. 

Kāpēc Bravecto Plus tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Bravecto Plus, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un 
šīs zāles var reģistrēt ES. 

Cita informācija par Bravecto Plus 

Bravecto Plus 2018. gada 8. maijā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Bravecto Plus ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada decembrī. 
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