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Bravecto Plus (fluralaner / mossidektina) 
Ħarsa ġenerali lejn Bravecto Plus u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Bravecto Plus u għal xiex jintuża? 

Bravecto Plus huwa mediċina veterinarja li tintuża fil-qtates biex tikkura infestazzjonijiet imħallta 
kemm bil-qurdien jew briegħed kif ukoll dud tal-widnejn u/jew dud li jgħix fil-ġisem. Il-mediċina tista’ 
tintuża: 

• biex tikkura infestazzjonijiet ta’ qurdien 

• biex tikkura infestazzjonijiet ta’ briegħed. Din tista’ tintuża wkoll bħala parti minn kura għal 
dermatite allerġika għall-briegħed (reazzjoni allerġika għall-gdim tal-briegħed) 

• biex tikkura infestazzjonijiet tad-dud tal-widnejn 

• biex tikkura r-roundworms u l-hookworms fl-imsaren 

• biex tipprevjeni l-marda tal-heartworm 

Bravecto Plus għandu jintuża biss f’każ li jkun hemm bżonn ta’ kura kontra l-qurdien jew il-briegħed u 
wieħed jew aktar mill-parassiti elenkati hawn fuq. Bravecto Plus fih is-sustanzi attivi fluralaner u 
mossidektina. 

Kif jintuża Bravecto Plus? 

Bravecto Plus jiġi bħala soluzzjoni f’pipetta li tiġi applikata direttament fuq il-ġilda. Is-soluzzjoni li tiġi 
applikata direttament fuq il-ġilda tiġi f’qawwiet differenti għall-qtates ta’ piżijiet differenti. 

Il-kontenut ta’ pipetta waħda sħiħa ta’ Bravecto Plus jiġi applikat fuq il-ġilda tal-qattus fuq il-parti 
t’isfel tar-ras. Il-pipetta li għandha tintuża tintgħażel skont il-piż tal-qattus. Bravecto Plus joqtol il-
briegħed u l-qurdien fi żmien 48 siegħa. L-azzjonijiet tal-mediċina kontra l-briegħed u l-qurdien idumu 
12-il ġimgħa wara li tiġi applikata. Fejn hu meħtieġ, il-kura tista’ tiġi ripetuta kull tnax-il ġimgħa. 
Għall-infestazzjonijiet tad-dud tal-widnejn, huwa meħtieġ kontroll veterinarju 28 jum wara l-kura. Il-
veterinarju ser jiddeċiedi jekk ikunx hemm bżonn kura addizzjonali. 

Meta jingħata b’mod ripetut f’intervalli ta’ 12-il ġimgħa, Bravecto Plus ikun effettiv biex jipprevjeni 
b’mod kontinwu l-marda tal-heartworm. 
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Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Bravecto Plus, ara l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-
veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Bravecto Plus? 

Is-sustanzi attivi fi Bravecto Plus, il-fluralaner u l-mossidektina, jaħdmu b’modi differenti biex joqtlu l-
parassiti. Sabiex jiġu esposti għas-sustanza attiva fluralaner, il-briegħed u l-qurdien jeħtieġ li jibdew 
jieklu mill-qattus. 

Il-fluralaner taġixxi bħala “ektoparassitiċida”. Dan ifisser li din toqtol il-parassiti preżenti fuq il-ġilda 
jew fil-pil jew fil-widnejn tal-annimali, bħall-briegħed, il-qurdien u d-dud tal-widnejn. Il-fluralaner 
toqtol il-briegħed u l-qurdien li jkunu belgħu d-demm tal-qattus billi tikkawża attività mhux 
ikkontrollata fuq is-sistema nervuża tagħhom. Dan jikkawża l-paraliżi u l-mewt tal-parassiti. Il-
fluralaner toqtol il-briegħed qabel ma jkunu jistgħu jbidu l-bajd u b’hekk tgħin biex titnaqqas il-
kontaminazzjoni tal-ambjent tal-qtates. 

Il-mossidektina toqtol il-parassiti preżenti fil-ġisem tal-annimali bħar-roundworms, il-hookworms u l-
heartworm kif ukoll id-dud tal-widnejn. Il-mossidektina tikkawża l-paraliżi u l-mewt ta’ dawn il-
parassiti billi tinterferixxi mal-mod kif is-sinjali jgħaddu bejn iċ-ċelloli tan-nervituri (newrotrażmissjoni) 
fis-sistema nervuża tal-parassiti. 

Il-fluralaner u l-mossidektina diġà huma awtorizzati waħidhom għall-kura ta’ infestazzjonijiet 
parassitiċi. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Bravecto Plus li ħarġu mill-istudji? 

Studju fuq il-post li kien jinvolvi l-qtates infestati b’mod naturali bil-qurdien u/jew bil-briegħed wera li 
l-kura bi Bravecto Plus tnaqqas l-ammonti ta’ qurdien u briegħed b’aktar minn 95 % u li bħala kura 
huwa effettiv daqs l-użu ta’ fipronil, mediċina oħra liċenzjata diġà għall-kura tal-qurdien u l-briegħed. 

Studju ieħor fuq il-post li kien jinvolvi l-qtates infestati b’mod naturali bir-roundworms u/jew il-
hookworms wera li l-kura bi Bravecto Plus tnaqqas l-ammont ta’ bajd fir-rawt b’100 %. Bravecto Plus 
kien effettiv daqs mediċina oħra li fiha emodepsur u prażikwantel. 

Fi studju fuq il-post ta’ 167 qattus infestati b’5 dud tal-widnejn jew aktar, il-kura bi Bravecto Plus 
irriżultat f’94 % tal-qtates ħielsa mid-dud tal-widnejn 14-il jum wara l-kura u 100 % tal-qtates ħielsa 
mid-dud tal-widnejn 28 jum wara l-kura. Bravecto Plus kien effettiv daqs selamectin, mediċina oħra 
diġà liċenzjata għall-kura tad-dud tal-widnejn fil-qtates. 

Żewġ studji tal-laboratorju li kienu jinvolvu qtates b'saħħithom li ġew infettati b’mod artifiċjali bil-larva 
tal-heartworm urew li Bravecto Plus huwa 100 % effettiv fil-prevenzjoni tal-marda tal-heartworm 
matul 8 ġimgħat. Aktar studji tal-laboratorju wrew li, meta jingħata f’intervalli ta’ 12-il ġimgħa, 
Bravecto Plus hu effettiv biex jipprevjeni b’mod kontinwu l-marda tal-heartworm. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Bravecto Plus? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bi Bravecto Plus (li jistgħu jaffettwaw sa annimal 1 minn kull 10) 
huma reazzjonijiet ħfief u li ma jdumux fis-sit tal-applikazzjoni bħal telf ta’ xagħar, tqaxxir tal-ġilda, 
ħmura u ħakk. 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet ta’ Bravecto Plus, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 
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X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

Għandu jiġi evitat kuntatt mal-mediċina. Meta tkun immaniġġata l-mediċina, għandhom jintlibsu 
ingwanti protettivi li jintremew li jinkisbu mal-mediċina. Dan minħabba li reazzjonijiet ta’ sensittività 
eċċessiva (“allerġiċi”) potenzjalment serji ġew irrappurtati f’numru żgħir ta’ persuni. 

Persuni b’sensittività eċċessiva għall-fluralaner jew għal kwalunkwe waħda mis-sustanzi attivi l-oħra 
jenħtieġ li jevitaw kwalunkwe kuntatt mal-mediċina. 

Il-mediċina teħel mal-ġilda u tista’ teħel ukoll mas-superfiċji wara li tinxtered il-mediċina Raxx tal-
ġilda, tingiż jew tnemnim ġew irrappurtati f’numru żgħir ta’ individwi wara kuntatt mal-ġilda. F’każ li 
jkun hemm kuntatt mal-ġilda, il-parti affettwata għandha titlaħlaħ minnufih bis-sapun u l-ilma. F’xi 
każijiet, is-sapun u l-ilma mhumiex biżżejjed biex titneħħa l-mediċina mxerrda fuq is-swaba’. 

Il-kuntatt mal-mediċina jista’ jseħħ ukoll meta l-annimal kkurat jiġi mmaniġġat. Il-kuntatt mas-sit tal-
applikazzjoni għandu jiġi evitat sakemm ma jkunx għadu jista’ jiġi nnutat. Dan jinkludi żegħil tal-
annimal u li l-annimal jorqod fis-sodda ma’ sidu. Is-sit ta’ applikazzjoni jdum sa 48 siegħa biex jinxef 
iżda jkun jista’ jiġi nnutat aktar fit-tul. 

F’każ li jkun hemm reazzjonijiet fuq il-ġilda, għandu jitfittex parir mediku u l-fuljett ta’ tagħrif jew it-
tikketta għandhom jintwerew lit-tabib. 

Persuni li jkollhom ġilda sensittiva jew allerġiji magħrufin (eż. għal mediċini veterinarji oħra ta’ dan it-
tip) għandhom jimmaniġġaw il-mediċina kif ukoll l-annimali kkurati b’kawtela. 

Din il-mediċina tista’ tikkawża irritazzjoni tal-għajnejn. F’każ li jkun hemm kuntatt mal-għajnejn, l-
għajnejn għandhom jitlaħalħu sew minnufih bl-ilma. 

Din il-mediċina tagħmel il-ħsara jekk tinbela’.  Il-mediċina għandha tinżamm fil-pakkett oriġinali 
sakemm tiġi biex tintuża, sabiex jiġi evitat li t-tfal jaċċessaw il-mediċina b’mod dirett. Pipetti użati 
għandhom jintremew minnufih. F’każ li l-prodott jinbela’ mod aċċidentali, għandu jitfittex parir mediku 
minnufih u l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta għandhom jintwerew lit-tabib. 

Bravecto Plus għandu jinżamm lil hinn minn sħana, xrar, fjammi mikxufin jew sorsi ta’ nar oħrajn 
minħabba li jieħu n-nar malajr ħafna. Fil-każ ta’ tixrid fuq il-wiċċ tal-mejda jew l-art, l-eċċess tal-
mediċina għandu jitneħħa permezz ta’ karta tixju u ż-żona għandha titnaddaf b’deterġent. 

Għalfejn Bravecto Plus huwa awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Bravecto Plus huma akbar mir-riskji 
tiegħu u li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Bravecto Plus 

Bravecto Plus ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fit-8 ta’ Mejju 2018. 

Aktar informazzjoni dwar Bravecto Plus tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’Diċembru 2019. 
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