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Vectra Felis (dinotefuran/pyriproksyfen) 
Przegląd wiedzy na temat leku Vectra Felis i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Vectra Felis i w jakim celu się go stosuje? 

Vectra Felis jest lekiem weterynaryjnym stosowanym w leczeniu i zapobieganiu inwazji pcheł u kotów. 
Ponadto uniemożliwia wylęganie jaj i rozwój postaci dorosłych z jaj w środowisku kota. 

Jak stosować lek Vectra Felis? 

Lek Vectra Felis jest dostępny w postaci roztworu do nakrapiania w aplikatorze. Lek wydawany bez 
przepisu lekarza. Zawartość jednego pełnego aplikatora leku Vectra Felis należy nanieść bezpośrednio 
na skórę kota u podstawy głowy, po rozchyleniu sierści. Zaleca się podawanie leku kotom wieczorem. 
Po jednorazowym zastosowaniu lek Vectra Felis uniemożliwia występowanie pcheł przez okres jednego 
miesiąca i blokuje cykl życia pcheł, w związku z czym zapobiega inwazji pcheł w środowisku kota przez 
trzy miesiące. Konieczność ponownego zastosowania leczenia u kotów oraz okres przerwy przed 
ponownym zastosowaniem leku wymaga oceny lekarza weterynarii. 

Jak działa lek Vectra Felis? 

Vectra Felis działa jako środek przeciwko pasożytom zewnętrznym. Oznacza to, że zabija on pasożyty 
zasiedlające skórę i sierść zwierzęcia, takie jak pchły, które żerują na skórze zwierzęcia. 

Dinotefuran jest środkiem owadobójczym, który zabija owady, oddziałując na receptory (cele) w 
systemie nerwowym o nazwie receptory nikotynowe acetylocholinowe. Piryproksyfen jest regulatorem 
wzrostu owadów, który zatrzymuje cykl życiowy pcheł, powodując wytwarzanie niepłodnych jaj oraz 
blokując rozwój młodocianych stadiów tych pasożytów w dorosłe osobniki. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Vectra Felis zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność leku Vectra Felis przeciwko pchłom oceniano w licznych badaniach laboratoryjnych i 
jednym badaniu populacyjnym. 

Badanie populacyjne obejmowało 129 kotów z inwazją pcheł, u których raz w miesiącu przez trzy 
kolejne miesiące stosowano Vectra Felis lub inny lek do nakrapiania zwalczający pchły, zawierający 
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dwie różne substancje: fipronil i (S)-metopren. Lek Vectra Felis okazał się równie skuteczny jak lek 
porównawczy i doprowadził do zmniejszenia liczebności pcheł o 91% w ciągu 84 dni badania. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Vectra Felis? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Vectra Felis (mogące wystąpić u 1 
zwierzęcia na 1000) to niewielkie łuszczenie skóry, przemijający rumień i swędzenie lub tymczasowe 
wyłysienie w miejscu stosowania. Objawy te zwykle ustępują bez konieczności leczenia. 

Leku Vectra Felis nie wolno stosować u kotów lub kociąt o masie ciała poniżej 0,6 kg. 

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Vectra Felis znajduje się w ulotce 
informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Natychmiast po podaniu leku należy dokładnie umyć ręce. 

Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ustami. 

W razie przypadkowego rozlania leku na skórę miejsce to należy natychmiast umyć wodą z mydłem. 

W razie przypadkowego dostania się leku do oczu należy je natychmiast przepłukać wodą, przy 
otwartych powiekach oraz przez odpowiednio długi czas. 

W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia skóry lub oczu oraz po przypadkowym 
połknięciu produktu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi 
ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Osoby o znanej nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik powinny unikać kontaktu z 
produktem leczniczym weterynaryjnym. 

Nie należy dotykać leczonych kotów przez co najmniej osiem godzin po podaniu produktu leczniczego 
weterynaryjnego. W dniu podania leku koty nie powinny spać w łóżku z właścicielami, zwłaszcza z 
dziećmi. 

Zużyty aplikator należy natychmiast wyrzucić. Nie wolno zostawić go w miejscu widocznym i 
dostępnym dla dzieci. 

Na jakiej podstawie lek Vectra Felis jest dopuszczony do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Vectra Felis przewyższają 
ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Vectra Felis 

W dniu 6 czerwca 2014 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Vectra Felis, ważne 
w całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku Vectra Felis znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Data ostatniej aktualizacji: 09.2018. 
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