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Bravecto Plus (fluralaner / moksydektyna) 
Przegląd wiedzy na temat leku Bravecto Plus i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Bravecto Plus i w jakim celu się go stosuje? 

Bravecto Plus jest lekiem weterynaryjnym stosowanym u kotów w leczeniu mieszanych jednoczesnych 
inwazji kleszczy lub pcheł oraz świerzbowców usznych i/lub robaków bytujących w organizmie 
zwierzęcia. Lek może być stosowany: 

• w leczeniu inwazji kleszczy; 

• w leczeniu inwazji pcheł. Lek może być również stosowany jako element leczenia alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (reakcji alergicznej wywołanej ugryzieniami pcheł); 

• w leczeniu inwazji świerzbowca usznego; 

• w leczeniu zakażeń nicieniami jelitowymi i tęgoryjcami; 

• w zapobieganiu dirofilariozie. 

Bravecto Plus należy stosować tylko w przypadku konieczności zwalczania kleszczy lub pcheł i co 
najmniej jednego innego gatunku wyżej wymienionych pasożytów. Lek zawiera substancje czynne 
fluralaner i moksydektynę. 

Jak stosować lek Bravecto Plus? 

Bravecto Plus jest dostępny w postaci roztworu do nakrapiania w pipecie. Dostępne są różne moce 
roztworu do nakrapiania dla kotów o różnej masie ciała. 

Całą zawartość jednej pipety leku Bravecto Plus należy nanieść na skórę kota u podstawy czaszki. 
Pipetę dobiera się w zależności od masy ciała kota. Bravecto Plus zabija pchły i kleszcze w ciągu 48 
godzin. Działanie leku przeciw pchłom i kleszczom utrzymuje się przez 12 tygodni po jego 
zastosowaniu. W razie potrzeby leczenie można powtarzać co dwanaście tygodni. W przypadku inwazji 
świerzbowca usznego konieczna jest kontrola weterynaryjna 28 dni po zastosowaniu leczenia. Lekarz 
weterynarii zdecyduje, czy potrzebne jest dodatkowe leczenie. 

Lek Bravecto Plus podawany w powtarzalnych dawkach z zastosowaniem 12-tygodniowych przerw 
wykazał ciągłą skuteczność w zapobieganiu robaczycy serca.  
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Lek wydawany na receptę. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Bravecto Plus, należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek Bravecto Plus? 

Substancje czynne leku Bravecto Plus, fluralaner i moksydektyna, działają na różne sposoby, zabijając 
pasożyty. Aby narazić się na działanie substancji czynnej fluralaneru, pchły i kleszcze muszą rozpocząć 
żerowanie na organizmie kota. 

Fluralaner działa jako „środek ektopasożytobójczy”. Oznacza to, że zabija on pasożyty zasiedlające 
skórę i sierść lub uszy zwierzęcia, takie jak pchły, kleszcze i świerzbowce. Fluralaner zabija pchły i 
kleszcze, które żywiły się krwią kota, poprzez wywołanie niekontrolowanej aktywności ich układu 
nerwowego. Prowadzi to do paraliżu i śmierci pasożytów. Fluralaner zabija pchły, zanim są one w 
stanie złożyć jaja, co pomaga zmniejszyć rozprzestrzenianie się pcheł w środowisku kotów. 

Moksydektyna zabija pasożyty obecne w organizmach zwierząt, takie jak nicienie jelitowe, tęgoryjce i 
robaki sercowe, a także świerzbowce uszne. Moksydektyna powoduje paraliż i śmierć tych pasożytów 
poprzez zakłócanie przepływu sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi (neurotransmisja) w 
układzie nerwowym pasożyta. 

Fluralaner i moksydektyna są już dopuszczone do obrotu w monoterapii do leczenia inwazji pasożytów. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Bravecto Plus zaobserwowano w 
badaniach? 

W badaniu terenowym z udziałem kotów naturalnie zakażonych kleszczami i/lub pchłami wykazano, że 
stosowanie leku Bravecto Plus powoduje zmniejszenie liczby pcheł i kleszczy o ponad 95% i jest równie 
skuteczne jak leczenie przy użyciu fipronilu, innego leku zatwierdzonego już do leczenia inwazji pcheł i 
kleszczy. 

W innym badaniu terenowym z udziałem kotów naturalnie zakażonych nicieniami jelitowymi i/lub 
tęgoryjcami wykazano, że leczenie z zastosowaniem leku Bravecto Plus powoduje zmniejszenie liczby 
jaj w kale o 100%. Bravecto Plus był równie skuteczny jak inny lek zawierający emodepsyd i 
prazykwantel. 

Badanie terenowe z udziałem 167 kotów zakażonych co najmniej 5 świerzbowcami usznymi wykazało, 
że podanie leku Bravecto Plus spowodowało uwolnienie 94% kotów od świerzbowców usznych 14 dni 
po leczeniu oraz 100% kotów 28 dni po leczeniu. Bravecto Plus okazał się równie skuteczny jak 
selamektyna, inny lek zatwierdzony już do stosowania w leczeniu świerzbowców usznych u kotów. 

W dwóch badaniach laboratoryjnych z udziałem zdrowych kotów, które sztucznie zakażono larwami 
robaków sercowych, wykazano, że lek Bravecto Plus charakteryzuje się 100% skutecznością w 
zapobieganiu dirofilariozie w ciągu 8 tygodni. Dalsze badania laboratoryjne wykazały, że lek Bravecto 
Plus podawany z zastosowaniem 12-tygodniowych przerw wykazał skuteczność w zapobieganiu 
robaczycy serca.  

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Bravecto Plus? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Bravecto Plus (mogące wystąpić u 1 
zwierzęcia na 10) to łagodne i krótkotrwałe reakcje w miejscu naniesienia leku, takie jak wyłysienie, 
łuszczenie się skóry, zaczerwienienie i świąd. 
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Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Bravecto Plus 
znajduje się w ulotce informacyjnej. 

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

Należy unikać kontaktu z lekiem. Podczas obsługiwania leku należy stosować jednorazowe rękawiczki 
ochronne,  ponieważ u niewielkiej grupy osób zgłaszano potencjalnie poważne reakcje nadwrażliwości 
(reakcje alergiczne). 

Osoby z nadwrażliwością na fluralaner lub którykolwiek ze składników powinny unikać kontaktu z 
lekiem. 

Po rozlaniu leku przyczepia się on do skóry, a także do innych powierzchni, . U niewielkiej liczby osób 
po kontakcie leku ze skórą wystąpiła wysypka na skórze, swędzenie lub drętwienie.  Jeżeli dojdzie do 
kontaktu ze skórą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą z mydłem. W niektórych przypadkach 
woda z mydłem nie wystarcza do usunięcia leku rozlanego na palce. 

Kontakt z lekiem może również wystąpić podczas zajmowania się leczonym zwierzęciem. Należy unikać 
kontaktu z miejscem podania do czasu, aż nie będzie ono już widoczne. Dotyczy to przytulania 
zwierzęcia i dzielenia łóżka ze zwierzęciem. Może upłynąć do 48 godzin, zanim miejsce nałożenia 
wyschnie, ale pozostanie widoczne przez dłuższy czas. 

W przypadku wystąpienia reakcji na skórze należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Osoby z wrażliwą skórą lub rozpoznanymi alergiami (np. na inne leki weterynaryjne tego typu) 
powinny z ostrożnością stosować lek, jak i leczone zwierzęta. 

Lek może powodować podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu leku z oczami miejsce to należy 
natychmiast dokładnie przepłukać dużą ilością wody. 

Lek jest szkodliwy po spożyciu. Przed użyciem lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w 
celu zabezpieczenia leku przed dostępem dzieci. Zużyte pipety należy niezwłocznie zutylizować. W 
razie przypadkowego połknięcia produktu przez człowieka należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza 
oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Bravecto Plus należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł 
zapłonu, ponieważ jest wysoce łatwopalny. W przypadku rozlania na powierzchnię stołu lub podłogi 
należy usunąć nadmiar leku papierowym ręcznikiem i oczyścić to miejsce detergentem. 

Na jakiej podstawie lek Bravecto Plus jest dopuszczony do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Bravecto Plus przewyższają ryzyko, i 
że lek może być dopuszczony do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Bravecto Plus 

W dniu 8 maja 2018 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Bravecto Plus, ważne w 
całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku Bravecto Plus znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Data ostatniej aktualizacji: 12.2019. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus
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