
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/615923/2013 
EMEA/V/C/002555 

Vectra 3D (dinotefuran/piriproksifen/permetrin) 
 Pregled zdravila Vectra 3D in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Vectra 3D in za kaj se uporablja? 

Vectra 3D je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja pri psih za zdravljenje in 
preprečevanje infestacij z bolhami in klopi ter za odganjanje peščenih muh, komarjev in hlevskih muh. 
Zdravilo deluje največ en mesec, izvalitev in razvoj bolh pa preprečuje dva meseca. Zdravilo Vectra 3D 
vsebuje tri učinkovine: dinotefuran, piriproksifen in permetrin. 

Kako se zdravilo Vectra 3D uporablja? 

Zdravilo Vectra 3D je na voljo v obliki raztopine za kožni nanos, v aplikatorjih s petimi različnimi 
jakostmi za uporabo pri psih različnih telesnih mas, njegova izdaja pa je brez recepta. Vsebina enega 
celotnega aplikatorja zdravila Vectra 3D se nanese neposredno na kožo psa po razmiku dlake na eno 
ali več mest na hrbtu, odvisno od telesne mase psa, ali v neprekinjeni liniji po sredini hrbta od korena 
repa do lopatic. Zdravljenje se lahko ponovi enkrat mesečno. 

Kako zdravilo Vectra 3D deluje? 

Učinkovine v zdravilu Vectra 3D delujejo kot „ektoparaziticidi“. To pomeni, da uničijo parazite, ki 
pridejo v stik s kožo ali dlako živali, kot so bolhe, klopi ali leteči insekti. 

Dinotefuran in permetrin sta insekticida, ki insekte uničita tako, da z različnimi mehanizmi delujeta na 
njihov živčni sistem. Permetrin podobno deluje tudi na klope. Dinotefuran deluje na živčne receptorje, 
imenovane nikotinski acetilholinski receptorji, permetrin pa deluje na natrijeve kanalčke na živcih, ki 
sodelujejo pri prenašanju signalov. Če se učinkovini uporabita skupaj, se njuno delovanje okrepi. 
Piriproksifen je regulator rasti insektov, ki prekine življenjski cikel bolh, tako da povzroči proizvodnjo 
neplodnih jajčec ter obenem zatre razvoj mladih bolh v odrasle bolhe. 

Kakšne koristi je zdravilo Vectra 3D izkazalo v študijah? 

Učinkovitost zdravila Vectra 3D proti bolham, klopom, komarjem in muham so proučevali v 
24 laboratorijskih študijah in dveh študijah na terenu. 

V prvo študijo na terenu je bilo vključenih 485 psov z infestacijami bolh, klopov ali obojega. Študija je 
pokazala, da se je pri psih, ki so prejeli enkratni odmerek zdravila Vectra 3D, v času štiritedenske 
študije število bolh zmanjšalo za 79 % v primerjavi s 57 % pri psih, ki so prejeli enkratni odmerek 
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drugega zdravila za kožni nanos, ki vsebuje dve drugi učinkovini za zatiranje bolh in klopov, tj. fipronil 
in (s)-metopren. Pri psih, zdravljenih z zdravilom Vectra 3D, je v štirih tednih povprečno zmanjšanje 
klopov znašalo 94 % v primerjavi s 97 % pri psih, ki so bili zdravljeni z drugim zdravilom. 

V drugo študijo na terenu je bilo vključenih 278 psov z infestacijami bolh, ki so v enomesečnih 
intervalih trikrat prejeli zdravilo Vectra 3D ali drugo zdravilo za kožni nanos, ki vsebuje fipronil in 
(s)-metopren. Študija je pokazala, da je pri psih, ki so prejeli zdravilo Vectra 3D, zmanjšanje 
povprečnega števila bolh znašalo 95 % v primerjavi s 97 % pri psih, ki so prejeli fipronil in 
(s)-metopren. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vectra 3D? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Vectra 3D (ki se lahko pojavijo pri največ 1 od 1000 psov) so 
kratkotrajna rdečica, srbenje ali drugi znaki neugodja na mestu nanosa. Ti znaki običajno izginejo v 
24 urah po dajanju zdravila. Drugi neželeni učinki zdravila Vectra 3D (ki se lahko pojavijo pri največ 1 
od 1000 psov) so vedenjske motnje, kot so povečana aktivnost, lajanje ali znaki tesnobe, letargija 
(pomanjkanje energije) ali anoreksija (izguba teka) in znaki živčnega sistema, kot je mišični tremor 
(tresenje). 

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Vectra 3D, glejte 
navodilo za uporabo. 

Zdravilo Vectra 3D se ne sme uporabljati pri mačkah. Prav tako je treba preprečiti njihov stik s psi, ki 
so pred kratkim prejeli zdravilo, saj lahko to povzroči škodljive učinke, ki so lahko usodni. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Osebe med nanosom zdravila ne smejo kaditi, jesti ali piti, po uporabi zdravila pa si morajo temeljito 
umiti roke. 

Če zdravilo pride v stik z očmi, jih je treba temeljito sprati z vodo. V primeru nenamernega stika 
zdravila s kožo je treba kožo nemudoma sprati z milom in vodo. 

Če draženje kože ali očesa ne preneha ali če pride do nenamernega zaužitja zdravila za uporabo v 
veterinarski medicini, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo 
ali nalepko. 

Osebe z znano preobčutljivostjo za (alergijo na) katero koli sestavino zdravila naj se izogibajo stiku z 
zdravilom. 

Psi, ki so prejeli zdravilo, vsaj štiri ure po nanosu zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smejo 
priti v stik z otroki. Psi, ki so prejeli zdravilo, na dan zdravljenja ne smejo spati s svojimi lastniki, zlasti 
ne z otroki. 

Mesto nanosa se mora posušiti, preden se psu dovoli stik s tkaninami ali pohištvom. 

Zakaj je zdravilo Vectra 3D odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Vectra 3D večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 
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Druge informacije o zdravilu Vectra 3D 

Zdravilo Vectra 3D je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji 
4. decembra 2013. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Vectra 3D so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen marca 2019. 
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