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Bravecto Plus (fluralaner/moxidectină) 
Prezentare generală a Bravecto Plus și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Bravecto Plus și pentru ce se utilizează? 

Bravecto Plus este un medicament de uz veterinar utilizat la pisici pentru tratarea infestărilor mixte cu 
căpușe sau purici și cu acarieni ai râiei auriculare și/sau cu viermi care trăiesc în interiorul corpului. 
Medicamentul se poate utiliza pentru: 

• tratarea infestărilor cu căpușe; 

• tratarea infestărilor cu purici. Se poate utiliza și ca parte a tratamentului pentru dermatita 
alergică la purici (o reacție alergică la mușcăturile de purice); 

• tratarea infestărilor cu acarieni ai râiei auriculare; 

• tratarea infecțiilor cu viermi rotunzi și viermi cârlig din intestin; 

• prevenirea dirofilariozei cardiace. 

Bravecto Plus trebuie utilizat numai atunci când este necesară tratarea infestării cu căpușe sau purici și 
cu unul sau mai mulți dintre paraziții de mai sus. Bravecto Plus conține substanțele active fluralaner și 
moxidectină. 

Cum se utilizează Bravecto Plus? 

Bravecto Plus este disponibil sub formă de soluție spot-on (cu aplicare locală) într-o pipetă. Soluția 
spot-on este disponibilă în concentrații diferite pentru pisici cu greutăți diferite. 

Conținutul unei pipete pline cu Bravecto Plus se aplică pe pielea pisicii la baza craniului. Pipeta care va 
fi utilizată se selectează în funcție de greutatea pisicii. Bravecto Plus omoară puricii și căpușele în 
decurs de 48 de ore. Acțiunea medicamentului împotriva puricilor și a căpușelor durează 12 săptămâni 
de la aplicare. La nevoie, tratamentul poate fi repetat o dată la douăsprezece săptămâni. În cazul 
infestărilor cu acarieni ai râiei auriculare, este necesară efectuarea unui control veterinar la 28 de zile 
după tratament. Medicul veterinar va hotărî dacă este necesar un tratament suplimentar. 

Când se administrează în mod repetat la intervale de 12 săptămâni, Bravecto Plus este eficace pentru 
prevenirea continuă a dirofilariozei cardiace. 
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Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Bravecto Plus, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Bravecto Plus? 

Substanțele active din Bravecto Plus, fluralanerul și moxidectina, acționează în moduri diferite pentru a 
omorî paraziții. Pentru a fi expuși la substanța activă fluralaner, puricii și căpușele trebuie să înceapă 
să se hrănească cu sângele pisicii. 

Fluralanerul acționează ca „ectoparaziticid”. Aceasta înseamnă că omoară paraziții prezenți pe pielea 
sau în blana sau urechile animalelor, cum sunt puricii, căpușele și acarienii râiei auriculare. Fluralanerul 
omoară puricii și căpușele care s-au hrănit cu sângele pisicii, dereglând activitatea sistemului lor 
nervos. Acest lucru duce la paralizia și moartea paraziților. Fluralanerul omoară puricii înainte ca 
aceștia să poată depune ouă, ajutând astfel la reducerea contaminării mediului pisicilor. 

Moxidectina omoară paraziții prezenți în corpul animalelor, cum sunt viermii rotunzi, viermii cârlig și 
viermii cardiaci, precum și acarienii râiei auriculare. Moxidectina cauzează paralizia și moartea acestor 
paraziți, interferând cu modul de transmitere a semnalelor între celulele nervoase (neurotransmisie) 
din sistemul nervos al paraziților. 

Fluralanerul și moxidectina sunt autorizate deja separat pentru tratarea infestărilor cu paraziți. 

Ce beneficii a prezentat Bravecto Plus pe parcursul studiilor? 

Un studiu de teren, care a cuprins pisici infestate în mod natural cu căpușe și/sau purici, a demonstrat 
că tratamentul cu Bravecto Plus reduce numărul de căpușe și de purici cu peste 95 % și că este la fel 
de eficace ca tratamentul cu fipronil, alt medicament autorizat deja ca tratament împotriva căpușelor și 
puricilor. 

Un alt studiu de teren, care a cuprins pisici infestate în mod natural cu viermi rotunzi și/sau viermi 
cârlig, a demonstrat că tratamentul cu Bravecto Plus reduce cu 100 % numărul ouălor de paraziți din 
fecale. Bravecto Plus a fost la fel de eficace ca un alt medicament, care conține emodepsidă și 
praziquantel. 

Într-un studiu de teren pe 167 de pisici infestate cu 5 sau mai mulți acarieni ai râiei auriculare, 
tratamentul cu Bravecto Plus a dus la dispariția acarienilor râiei auriculare la 94 % din pisici la 14 zile 
după tratament și la dispariția acarienilor râiei auriculare la 100 % din pisici la 28 zile după tratament. 
Bravecto Plus a fost la fel de eficace ca selamectina, un alt medicament autorizat deja ca tratament 
împotriva acarienilor râiei auriculare la pisici. 

Două studii de laborator, care au cuprins pisici sănătoase infestate în mod artificial cu larve de viermi 
cardiaci, au demonstrat că Bravecto Plus este eficace în proporție de 100 %, timp de 8 săptămâni, în 
prevenirea dirofilariozei cardiace. Alte studii de laborator au arătat că, atunci când se administrează la 
intervale de 12 săptămâni, Bravecto Plus este eficace pentru prevenirea continuă a dirofilariozei 
cardiace. 

Care sunt riscurile asociate cu Bravecto Plus? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Bravecto Plus (care pot afecta cel mult 1 animal din 10) 
sunt reacții ușoare și de scurtă durată la locul aplicării, precum căderea părului, exfolierea pielii, 
înroșire și mâncărime. 
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Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Bravecto Plus, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Trebuie evitat contactul cu medicamentul. La manipularea medicamentului trebuie purtate mănuși de 
protecție de unică folosință furnizate împreună cu acest medicament. Aceasta se datorează faptului că 
au fost raportate reacții de hipersensibilitate („alergice”) potențial grave la un număr mic de persoane. 

Persoanele cu hipersensibilitate la fluralaner sau la oricare dintre celelalte ingrediente trebuie să evite 
orice contact cu acest medicament. 

Medicamentul se lipește de piele și se poate lipi și de suprafețe în cazul scurgerii medicamentului. 
Erupții pe piele, furnicături sau amorțeală au fost raportate la un număr mic de persoane după 
contactul cu pielea. În caz de contact cu pielea, zona afectată trebuie spălată imediat cu apă și săpun. 
În unele cazuri, săpunul și apa nu sunt suficiente pentru a îndepărta medicamentul care s-a scurs pe 
degete. 

Contactul cu medicamentul se poate produce, de asemenea, în timpul manipulării animalului tratat. 
Trebuie evitat contactul cu locul aplicării până când acesta nu mai este vizibil. Animalul nu poate fi nici 
mângâiat, nici lăsat să doarmă în pat cu proprietarul. Locul de aplicare se usucă în decurs de 48 de 
ore, dar rămâne vizibil mai mult timp. 

Dacă apar reacții pe piele, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau 
eticheta produsului. 

Persoanele cu pielea sensibilă sau care au alergii cunoscute (de exemplu, la alte medicamente de uz 
veterinar de acest tip) trebuie să manipuleze cu precauție medicamentul și animalele tratate. 

Medicamentul poate cauza iritarea ochilor. În caz de contact cu ochii, clătiți ochii imediat cu multă apă. 

Acest medicament este dăunător în caz de înghițire. Medicamentul trebuie păstrat în ambalajul original 
până la utilizare, pentru a împiedica accesul direct al copiilor la medicament. Pipetele folosite trebuie 
eliminate imediat. În caz de ingestie accidentală, solicitați sfatul medicului și prezentați-i prospectul 
sau eticheta produsului. 

Bravecto Plus trebuie păstrat departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise sau alte surse de 
incendiu deoarece este foarte inflamabil. În cazul scurgerii pe mese sau pe pardoseli, excesul de 
medicament trebuie îndepărtat folosind șervețele de hârtie, iar suprafața trebuie curățată cu un 
detergent. 

De ce este Bravecto Plus autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Bravecto Plus sunt mai mari decât 
riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Bravecto Plus 

Bravecto Plus a primit o autorizație de punere pe piață, valabilă pe întreg teritoriul UE, la 8 mai 2018. 

Mai multe informații despre Bravecto Plus se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în decembrie 2019. 

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