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Bravecto Plus (fluralaner/ moxidektín)  
Všeobecný prehľad o lieku Bravecto Plus a prečo bol v EÚ povolený 

Čo je liek Bravecto Plus a na čo sa používa? 

Bravecto Plus je veterinárny liek, ktorý sa používa u mačiek na liečbu zmiešaných infestácií kliešťami 
alebo blchami a ušnými roztočmi a/alebo červami, ktoré žijú v tele. Liek sa môže použiť: 

• na liečbu napadnutia kliešťami, 

• na liečbu napadnutia blchami. Liek sa môže použiť tiež v rámci liečby alergickej dermatitídy 
zapríčinenej blchami (alergickej reakcie na blšie uhryznutie), 

• na liečbu napadnutia ušnými roztočmi, 

• na liečbu napadnutia škrkavkami a machovcami v čreve, 

• na prevenciu ochorenia vyvolaného srdcovými červami. 

Liek Bravecto Plus sa smie použiť len v prípade, ak je potrebné liečiť napadnutie kliešťami alebo 
blchami a jedným či viacerými uvedenými parazitmi. Liek Bravecto Plus obsahuje liečivá fluralaner 
a moxidektín. 

Ako sa liek Bravecto Plus používa? 

Liek Bravecto Plus je k dispozícii vo forme roztoku na určené miesto na koži v pipete. Roztok na určené 
miesto na koži je k dispozícii v rôznych silách pre mačky s rôznou hmotnosťou. 

Obsah jednej plnej pipety lieku Bravecto Plus sa aplikuje na kožu na zátylku. Pipeta, ktorá sa použije, 
sa vyberie podľa hmotnosti mačky. Liek Bravecto Plus usmrtí blchy a kliešte do 48 hodín. Účinok lieku 
proti blchám a kliešťom po aplikácii trvá 12 týždňov. V prípade potreby sa liečba môže opakovať 
každých 12 týždňov. Pri napadnutí ušnými roztočmi sa 28 dní po podaní lieku vyžaduje veterinárna 
kontrola. Veterinár rozhodne, či je potrebná ďalšia liečba. 

Ak sa podávanie lieku Bravecto Plus opakuje v 12-týždňových intervaloch, účinne zabezpečuje trvalú 
prevenciu ochorenia spôsobeného srdcovými červami.  

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 
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Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Bravecto Plus, prečítajte si písomnú informáciu pre 
používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Bravecto Plus účinkuje? 

Liečivá lieku Bravecto Plus, fluralaner a moxidektín, pôsobia pri usmrcovaní parazitov odlišným 
spôsobom. Aby mohli byť blchy a kliešte vystavené liečivu fluralaner, musia sa začať živiť krvou mačky. 

Fluralaner pôsobí ako tzv. ektoparaziticíd. To znamená, že usmrcuje parazity prítomné na koži alebo 
v srsti či ušiach zvierat, ako sú blchy, kliešte a ušné roztoče. Fluralaner usmrcuje blchy a kliešte, ktoré 
skonzumovali krv mačky tak, že spôsobí nekontrolovanú činnosť ich nervového systému. Toto vedie 
k paralýze a usmrteniu parazitov. Fluralaner usmrcuje blchy predtým, ako môžu naklásť vajíčka, čo 
pomáha znížiť kontamináciu prostredia, v ktorom mačky žijú. 

Moxidektín zabíja parazity v tele zvierat, ako sú škrkavky, machovce a srdcové červy, ako aj ušné 
roztoče. Moxidektín spôsobuje paralýzu a usmrtenie týchto červov tým, že narúša spôsob prenosu 
signálov medzi nervovými bunkami (neurotransmisiu) v nervovom systéme parazitov. 

Fluralaner a moxidektín sú už povolené samostatne na liečbu infestácií parazitmi. 

Aké prínosy lieku Bravecto Plus boli preukázané v štúdiách? 

V terénnej štúdii zahŕňajúcej mačky, ktoré boli prirodzene napadnuté kliešťami a/alebo blchami, sa 
preukázalo, že liečba liekom Bravecto Plus znižuje počet kliešťov a bĺch o viac než 95 % a je taká 
účinná ako liečba zahŕňajúca fipronil, ďalší liek, ktorý je už povolený na liečbu napadnutia kliešťami a 
blchami. 

V ďalšej terénnej štúdii zahŕňajúcej mačky, ktoré boli prirodzene napadnuté škrkavkami a/alebo 
machovcami, sa preukázalo, že liečba liekom Bravecto Plus znižuje počet vajíčok v stolici o 100 %. Liek 
Bravecto Plus bol taký účinný ako iný liek obsahujúci emodepsid a prazikvantel. 

V terénnej štúdii so 167 mačkami, ktoré boli napadnuté najmenej 5 ušnými roztočmi, sa 14 dní 
po liečbe liekom Bravecto Plus nezistili ušné roztoče u 94 % mačiek a 28 dní po liečbe nemalo ušné 
roztoče 100 % mačiek. Liek Bravecto Plus bol rovnako účinný ako selamektín, čo je iný liek povolený 
na liečbu ušných roztočov u mačiek. 

V dvoch laboratórnych štúdiách zahŕňajúcich zdravé mačky, ktoré boli umelo infikované larvami 
srdcového červa, sa preukázalo, že liek Bravecto Plus je pri prevencii ochorení spôsobených srdcovými 
červami účinný na 100 % počas ôsmich týždňov. V ďalších laboratórnych štúdiách sa ukázalo, že pokiaľ 
sa liek Bravecto Plus podáva v 12-týždňových intervaloch, účinne zabezpečuje trvalú prevenciu 
ochorenia vyvolaného srdcovými červami. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Bravecto Plus? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Bravecto Plus (ktoré môžu postihnúť až 1 zviera z 10) sú mierne 
a krátkodobé reakcie na mieste aplikácie, ako je vypadávanie srsti, odlupovanie kože, začervenanie 
a škrabanie. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Bravecto Plus a zoznam 
všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 
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Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Je potrebné vyhýbať sa priamemu kontaktu s liekom. Pri manipulácii s týmto liekom sa musia nosiť 
jednorazové ochranné rukavice dodávané spolu s liekom. Dôvodom je skutočnosť, že v prípade malého 
počtu osôb boli hlásené potenciálne závažné reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie). 

Osoby s precitlivenosťou na fluralaner alebo na ktorúkoľvek inú zložku sa majú kontaktu s liekom 
vyhýbať. 

Po vyliatí sa liek viaže na kožu a môže sa tiež viazať na povrchy. V prípade malého počtu osôb boli 
po kontakte lieku s kožou hlásené kožné vyrážky, mravčenie alebo necitlivosť. Ak dôjde ku kontaktu 
s kožou, postihnuté miesto sa má ihneď umyť mydlom a vodou. V niektorých prípadoch mydlo a voda 
na odstránenie lieku z prstov nepostačujú. 

Ku kontaktu s liekom môže dôjsť aj pri manipulácii s liečeným zvieraťom. Kontaktu s miestom aplikácie 
sa treba vyhýbať dovtedy, kým je viditeľné. To zahŕňa maznanie a spanie so zvieraťom v jednej 
posteli. Vysušenie miesta aplikácie trvá až 48 hodín, ale toto miesto bude viditeľné dlhšie. 

V prípade výskytu kožných reakcií treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať 
písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Ľudia s citlivou pokožkou alebo so známymi alergiami (napr. na iné veterinárne lieky tohto typu) majú 
s liekom, ako aj s liečenými zvieratami zaobchádzať opatrne. 

Liek môže spôsobiť podráždenie očí. Po kontakte lieku s očami sa majú postihnuté oči ihneď dôkladne 
vypláchnuť vodou. 

Tento liek je škodlivý po prehltnutí. Liek sa má uchovávať v pôvodnom obale až do použitia, aby deti 
nemali k lieku priamy prístup. Použité pipety sa majú ihneď zlikvidovať. V prípade náhodného požitia 
treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Liek Bravecto Plus sa má uchovávať mimo zdrojov tepla, iskier, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov 
požiaru, pretože je vysoko horľavý. Ak sa liek vyleje na stôl alebo na dlážku, má sa odstrániť 
papierovou utierkou a poliata oblasť sa má vyčistiť saponátom. 

Prečo je liek Bravecto Plus povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Bravecto Plus sú väčšie ako jeho riziká, a 
odporučila udeliť povolenie na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Bravecto Plus 

Dňa 8. mája 2018 liek Bravecto Plus získal povolenie na uvedenie na trh platné v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o lieku Bravecto Plus sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: december 2019 
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