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Vectra 3D (dinotefuran/pyriproxyfen/permetrin) 
 Sammanfattning av Vectra 3D och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Vectra 3D och vad används det för? 

Vectra 3D är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används på hundar för att behandla och förebygga 
lopp- och fästingangrepp och avskräcka sandflugor, myggor och stallflugor. Läkemedlets verkan varar i 
upp till en månad och det förhindrar kläckning och utveckling av loppor under två månader. Vectra 3D 
innehåller tre aktiva substanser: dinotefuran, pyriproxyfen och permetrin. 

Hur används Vectra 3D? 

Vectra 3D är receptfritt och finns som spot-on-lösning i applikatorer med fem olika styrkor för 
användning på hundar med olika vikt. Hela innehållet i en full Vectra 3D-applikator appliceras direkt på 
hundens hud, efter att pälsen delats, antingen på ett eller flera ställen på ryggen, beroende på 
hundens vikt, eller i en obruten linje längs med ryggens mitt från svansroten till skulderbladen. 
Behandlingen kan upprepas en gång i månaden. 

Hur verkar Vectra 3D? 

De aktiva substanserna i Vectra 3D verkar som ektoparasiticider. Detta innebär att de dödar parasiter 
som kommer i kontakt med huden eller pälsen på djur, till exempel loppor och fästingar eller flygfän. 

Dinotefuran och permetrin är insektsbekämpningsmedel som dödar insekter genom deras verkan på 
insekternas nervsystem med hjälp av olika mekanismer. Permetrin har även en liknande effekt på 
fästingar. Dinotefuran verkar på nervreceptorer som kallas nikotinacetylkolin-receptorer och permetrin 
stör natriumkanalerna på nerver som medverkar i signalöverföringen. När de ges tillsammans 
förstärker de varandras effekt. Pyriproxyfen är en tillväxtregulator för insekter som bryter loppans 
livscykel genom att framtvinga produktionen av infertila ägg och blockera juvenila loppstadiers 
utveckling till vuxna loppor. 

Vilken nytta med Vectra 3D har visats i studierna? 

Vectra 3D:s effekt mot loppor, fästingar, myggor och flugor undersöktes i 24 laboratoriestudier och i 
två fältstudier. 

I den första fältstudien ingick 485 hundar med lopp- och/eller fästingangrepp. Den visade att hundar 
som behandlats en gång med Vectra 3D hade 79 procent färre loppor under studiens 4 veckor jämfört 
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med en minskning på 57 procent hos hundar som behandlats med en annan spot-on-produkt 
innehållande två andra substanser för kontroll av loppor och fästingar, fipronil och (S)-metopren. De 
hundar som behandlats med Vectra 3D hade i genomsnitt 94 procent färre fästingar under 4 veckor 
jämfört med 97 procent med den andra produkten. 

I den andra fältstudien ingick 278 hundar med loppangrepp som behandlades en gång i månaden 
under tre månader med antingen Vectra 3D eller en annan spot-on-produkt som innehöll fipronil och 
(S)-metopren. Den visade att antalet loppor hos Vectra 3D-behandlade hundar minskade med i 
genomsnitt 95 procent jämfört med 97 procent för hundar som behandlats med fipronil och (S)-
metopren. 

Vilka är riskerna med Vectra 3D? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Vectra 3D (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 hundar) 
är övergående rodnad, klåda eller andra tecken på obehag vid appliceringsstället. Dessa försvinner 
vanligtvis inom 24 timmar efter administreringen. Andra biverkningar som kan orsakas av Vectra 3D 
kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 hundar) är beteendeförändringar såsom ökad aktivitet, skällande 
eller tecken på ångest/oro, letargi (brist på energi), eller anorexi (aptitförlust) samt neurologiska 
tecken såsom muskelskakningar. 

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Vectra 3D finns i bipacksedeln. 

Vectra 3D får inte appliceras på katter, och dessa får inte tillåtas att ansa hundar som behandlats med 
läkemedlet, eftersom skadliga effekter kan uppstå som kan få dödliga utfall. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Personer som applicerar läkemedlet får inte röka, äta eller dricka och ska tvätta händerna grundligt 
efter hanteringen. 

Vid oavsiktlig kontakt med ögonen ska ögonen sköljas noggrant med vatten och vid oavsiktlig 
hudkontakt ska huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 

Vid kvarstående hud- eller ögonirritation, eller om det veterinärmedicinska läkemedlet råkar sväljas, 
ska läkare genast kontaktas och bipacksedeln eller etiketten visas upp. 

Personer med känd överkänslighet (allergi) mot något av innehållsämnena ska undvika kontakt med 
produkten. 

Barn får inte handskas med behandlade hundar under minst fyra timmar efter att det 
veterinärmedicinska läkemedlet applicerats. Behandlade hundar ska inte tillåtas sova tillsammans med 
sina ägare, särskilt barn, på dagen för behandlingen. 

Appliceringsstället ska tillåtas torka innan hunden får komma i kontakt med textilier eller möbler. 

Varför är Vectra 3D godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Vectra 3D är större än riskerna och att 
läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. 
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Mer information om Vectra 3D 

Den 4 december 2013 beviljades Vectra 3D ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Vectra 3D finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i mars 2019. 
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