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Bravecto Plus (fluralaner/moksidektin) 
Pregled zdravila Bravecto Plus in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Bravecto Plus in za kaj se uporablja? 

Bravecto Plus je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja pri mačkah za zdravljenje 
mešanih infestacij s klopi ali bolhami ter ušesnimi garjami in/ali črvi, ki živijo v telesu. Zdravilo se 
lahko uporablja za: 

• zdravljenje infestacij s klopi, 

• zdravljenje infestacij z bolhami. Uporablja se lahko tudi kot del zdravljenja alergijskega 
dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe (alergijske reakcije na ugrize bolh), 

• za zdravljenje infestacij z ušesnimi garjami, 

• za zdravljenje infestacij z glistami in trakuljami v črevesju, 

• preprečevanje srčne glistavosti. 

Zdravilo Bravecto Plus se lahko uporablja le, kadar obstaja potreba po zdravljenju infestacij s klopi ali 
bolhami in enim ali več zgoraj navedenimi paraziti. Zdravilo Bravecto Plus vsebuje učinkovini fluralaner 
in moksidektin. 

Kako se zdravilo Bravecto Plus uporablja? 

Zdravilo Bravecto Plus je na voljo v obliki raztopine za kožni nanos v merilni kapalki. Raztopina za 
kožni nanos je na voljo v različnih jakostih za mačke z različnimi telesnimi masami. 

Vsebina polne merilne kapalke zdravila Bravecto Plus se nanese na kožo mačke, in sicer na spodnji del 
lobanje. Merilno kapalko je treba izbrati na podlagi telesne mase mačke. Zdravilo Bravecto Plus uniči 
bolhe in klope v 48 urah. Proti bolham in klopom deluje 12 tednov po nanosu. Po potrebi se lahko 
zdravljenje ponovi vsakih dvanajst tednov. Za zdravljenje infestacij z ušesnimi garjami je potreben 
veterinarski pregled 28 dni po zdravljenju. Veterinar bo presodil, ali je potrebno kakršno koli dodatno 
zdravljenje. 

Če se zdravilo Bravecto Plus redno daje v dvanajsttedenskih razmikih, zagotavlja učinkovito preventivo 
proti srčni glistavosti. 
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Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Bravecto Plus glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Bravecto Plus deluje? 

Učinkovini v zdravilu Bravecto Plus, fluralaner in moksidektin, uničujeta parazite na različen način. Da 
bi bili bolhe in klopi izpostavljeni fluralanerju, se morajo začeti hraniti z mačkino krvjo. 

Fluralaner deluje kot „ektoparaziticid“. To pomeni, da uniči parazite na koži, v dlaki ali ušesih živali, kot 
so bolhe, klopi in ušesne garje. Fluralaner uniči bolhe in klope, ki so zaužili mačkino kri, tako da 
povzroči nenadzorovano delovanje njihovega živčnega sistema. To povzroči paralizo in pogin parazitov. 
Fluralaner uniči bolhe, preden te izležejo jajčeca, s čimer pomaga zmanjšati kontaminacijo okolice 
mačke. 

Moksidektin uniči parazite v telesu živali, kot so gliste, trakulje in srčne gliste ter ušesne garje. 
Moksidektin povzroči paralizo in pogin teh parazitov tako, da onemogoči prenos signalov med živčnimi 
celicami (živčni prenos) v njihovem živčevju. 

Fluralaner in moksidektin sta za zdravljenje infestacij s paraziti že odobrena kot ločeni zdravili. 

Kakšne koristi je zdravilo Bravecto Plus izkazalo v študijah? 

Terenska študija, ki je vključevala mačke, naravno infestirane s klopi in/ali z bolhami, je pokazala, da 
zdravljenje z zdravilom Bravecto Plus zmanjša število klopov in bolh za več kot 95 % ter da je enako 
učinkovito kot zdravljenje s fipronilom, drugim zdravilom, že registriranim za odpravljanje klopov in 
bolh. 

Druga terenska študija, ki je vključevala mačke, naravno okužene z glistami in/ali trakuljami, je 
pokazala, da zdravljenje z zdravilom Bravecto Plus zmanjša število jajčec v blatu za 100 %. Zdravilo 
Bravecto Plus je bilo enako učinkovito kot drugo zdravilo, ki je vsebovalo emodepsid in prazikantel. 

V terenski študiji s 167 mačkami, okuženimi s petimi ali več ušesnimi garjami, je zdravljenje z 
zdravilom Bravecto Plus po 14 dneh popolnoma odpravilo ušesne garje pri 94 % mačk, po 28 dneh pa 
pri 100 % mačk. Zdravilo Bravecto Plus je bilo enako učinkovito kot selamektin, drugo zdravilo, ki je že 
odobreno za zdravljenje ušesnih garij pri mačkah. 

Dve laboratorijski študiji, ki sta vključevali zdrave mačke, ki so jih umetno okužili z ličinkami srčne 
gliste, sta pokazali, da je zdravilo Bravecto Plus v osemtedenskem obdobju 100-odstotno učinkovito pri 
preprečevanju srčne glistavosti. Nadaljnje laboratorijske študije so pokazale, da je zdravilo 
Bravecto Plus, dano v dvanajsttedenskih razmikih, učinkovito pri nenehnem preprečevanju srčne 
glistavosti. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Bravecto Plus? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Bravecto Plus (ki lahko prizadenejo največ 1 žival od 10) so 
blage in kratkotrajne reakcije na mestu nanosa, kot so izpadanje dlak, luščenje kože, pordelost in 
praskanje. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Bravecto Plus glejte navodilo za 
uporabo. 
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Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Izogibati se je treba stiku z zdravilom. Pri ravnanju z zdravilom je treba nositi priložene zaščitne 
rokavice za enkratno uporabo. To je zato, ker so pri majhnem številu ljudi poročali o potencialno resnih 
preobčutljivostnih (alergijskih) reakcijah. 

Osebe, ki so preobčutljive za fluralaner ali katero koli drugo sestavino zdravila, se morajo izogibati 
stiku z zdravilom. 

Zdravilo se veže na kožo, lahko pa se veže tudi na površine v primeru razlitja zdravila. Pri majhnem 
številu posameznikov so po stiku zdravila s kožo poročali o kožnih izpuščajih, mravljinčenju ali 
omrtvelosti kože. Pri stiku kože z zdravilom je treba kožo nemudoma sprati z milom in vodo. V 
nekaterih primerih milo in voda ne zadoščata za odstranitev zdravila s prstov. 

Stik z zdravilom je mogoč tudi pri ravnanju z zdravljeno živaljo. Stiku z mestom nanosa se je treba 
izogibati, dokler je opazno. Takšen stik je mogoč med ljubkovanjem živali in spanjem z živaljo v isti 
postelji. Da se mesto nanosa posuši, traja do 48 ur, opazno pa je še dlje časa. 

Če se pojavijo reakcije na koži, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo 
za uporabo ali nalepko. 

Ljudje z občutljivo kožo ali znanimi alergijami (npr. na druga zdravila za uporabo v veterinarski 
medicini) bi morali z zdravilom in zdravljeno živaljo ravnati previdno. 

To zdravilo lahko povzroči draženje oči. V primeru stika z očmi je treba oči nemudoma temeljito izprati 
z vodo. 

Zdravilo je škodljivo pri zaužitju. Do uporabe ga je treba shranjevati v originalni ovojnini, da se 
otrokom prepreči neposreden stik z njim. Uporabljene merilne kapalke je treba nemudoma zavreči. V 
primeru nenamernega zaužitja poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali 
nalepko. 

Zdravilo Bravecto Plus je treba hraniti ločeno od virov vročine, isker, odprtega ognja ali drugih virov 
vžiga, saj je zelo vnetljivo. V primeru razlitja po mizi ali talnih površinah odvečno zdravilo odstranite s 
papirnatimi brisačami in očistite površino s čistilom. 

Zakaj je zdravilo Bravecto Plus odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi zdravila Bravecto Plus večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Bravecto Plus 

Zdravilo Bravecto Plus je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU, 8. maja 2018. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Bravecto Plus so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen decembra 2019. 

 

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

	Kaj je zdravilo Bravecto Plus in za kaj se uporablja?
	Kako se zdravilo Bravecto Plus uporablja?
	Kako zdravilo Bravecto Plus deluje?
	Kakšne koristi je zdravilo Bravecto Plus izkazalo v študijah?
	Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Bravecto Plus?
	Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?
	Zakaj je zdravilo Bravecto Plus odobreno v EU?
	Druge informacije o zdravilu Bravecto Plus

