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Bravecto Plus (fluralaner/moxidektin) 
Sammanfattning av Bravecto Plus och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Bravecto Plus och vad används det för? 

Bravecto Plus är ett veterinärmedicinskt läkemedel som ges till katter för att behandla blandade 
angrepp av både fästingar eller loppor och öronkvalster och/eller maskar som lever i kroppen. 
Läkemedlet kan användas i följande syften: 

• För att behandla fästingangrepp. 

• För att behandla loppangrepp. Det kan även användas som del av en behandling för allergisk 
dermatit orsakad av loppor (en allergisk reaktion mot loppbett). 

• För att behandla öronkvalsterangrepp. 

• För att behandla rundmaskar och hakmaskar i tarmen. 

• För att förebygga hjärtmasksjukdom. 

Bravecto Plus får bara användas när det finns ett behov av att behandla fästingar eller loppor och en 
eller flera av de parasiter som anges ovan. Bravecto Plus innehåller de aktiva substanserna fluralaner 
och moxidektin. 

Hur används Bravecto Plus? 

Bravecto Plus finns som en spot-on-lösning i en pipett. Spot-on-lösningen finns i olika styrkor för 
katter med olika kroppsvikt. 

Innehållet i en fylld Bravecto Plus-pipett appliceras på kattens hud vid skallbasen. Vilken pipett som 
ska användas väljs med utgångspunkt från kattens vikt. Bravecto Plus dödar loppor och fästingar inom 
48 timmar. Läkemedlets effekt mot loppor och fästingar varar i 12 veckor efter appliceringen. Vid 
behov kan behandlingen upprepas var tolfte vecka. Vid öronkvalsterangrepp krävs en veterinärkontroll 
28 dagar efter behandlingen. Veterinären avgör om det behövs ytterligare behandling. 

När Bravecto Plus ges upprepade gånger med 12 veckors mellanrum är det effektivt för att 
kontinuerligt förebygga hjärtmasksjukdom. 

Läkemedlet är receptbelagt. 
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För att få mer information om hur Bravecto Plus används, läs bipacksedeln eller tala med veterinär 
eller apotekspersonal. 

Hur verkar Bravecto Plus? 

De aktiva substanserna i Bravecto Plus, fluralaner och moxidektin, verkar på olika sätt för att döda 
parasiter. För att exponeras för den aktiva substansen fluralaner måste loppor och fästingar börja 
livnära sig på katten. 

Fluralaner verkar som en ”ektoparasiticid”. Detta innebär att det dödar parasiter som finns på huden 
eller i pälsen på djur, såsom loppor, fästingar och öronkvalster. Fluralaner dödar loppor och fästingar 
som har livnärt sig på kattens blod genom att orsaka en okontrollerad aktivitet i deras nervsystem. 
Detta leder till att parasiterna förlamas och dör. Fluralaner dödar loppor innan de kan lägga ägg och 
bidrar därför till en minskad förorening av katternas omgivning. 

Moxidektin dödar parasiter som finns i kroppen på djur, såsom rundmaskar, hakmaskar och 
hjärtmaskar samt öronkvalster. Moxidektin orsakar förlamning och död hos dessa parasiter genom att 
störa det sätt som signaler skickas på mellan nervcellerna (neurotransmission) i parasiternas 
nervsystem. 

Fluralaner och moxidektin är redan godkända var för sig för behandling av parasitinfektioner. 

Vilka fördelar med Bravecto Plus har visats i studierna? 

En fältstudie på katter som naturligt angripits av fästingar och/eller loppor visade att behandling med 
Bravecto Plus minskade antalet fästingar och loppor med över 95 procent och var lika effektiv som 
behandling med fipronil, ett annat läkemedel som redan godkänts för behandling för fästingar och 
loppor. 

En annan fältstudie på katter som naturligt angripits av rundmaskar och/eller hakmaskar visade att 
behandling med Bravecto Plus minskade antalet ägg i avföringen med 100 procent. Bravecto Plus var 
lika effektivt som ett annat läkemedel som innehåller emodepsid och prazikvantel. 

I en fältstudie på 167 katter som angripits av 5 eller fler öronkvalster resulterade behandling med 
Bravecto Plus i att 94 procent av katterna var fria från öronkvalster 14 dagar efter behandlingen och 
100 procent av katterna var fria från öronkvalster 28 dagar efter behandlingen. Bravecto Plus var lika 
effektivt som selamektin, ett annat läkemedel som redan godkänts för behandling av öronkvalster hos 
katter. 

Två laboratoriestudier på friska katter som på konstgjord väg infekterats med hjärtmask visade att 
Bravecto Plus hade 100-procentig effekt i 8 veckor när det gällde att förebygga hjärtmasksjukdom. 
Ytterligare laboratoriestudier visade att Bravecto Plus är effektivt för att kontinuerligt förebygga 
hjärtmasksjukdom när det ges upprepade gånger med 12 veckors mellanrum. 

Vilka är riskerna med Bravecto Plus? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Bravecto Plus (kan uppträda hos upp till 1 av 10 djur) är 
lindriga och kortvariga reaktioner på appliceringsstället såsom håravfall, flagnande hud, rodnad och 
klåda. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Bravecto Plus finns i bipacksedeln. 
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Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Kontakt med läkemedlet ska undvikas. De skyddshandskar av engångstyp som levereras tillsammans 
med läkemedlet måste användas vid behandlingen. Potentiellt allvarliga överkänslighetsreaktioner 
(allergiska reaktioner) har nämligen rapporterats av ett litet antal personer. 

Personer med överkänslighet för fluralaner eller något annat innehållsämne bör undvika all kontakt 
med läkemedlet. 

Läkemedlet binder till huden och kan också binda till ytor efter spill av läkemedlet. Hudutslag, 
stickningar eller domningar har rapporterats hos ett litet antal personer efter hudkontakt. Om 
hudkontakt sker måste det berörda området omedelbart tvättas med tvål och vatten. I vissa fall räcker 
det inte med tvål och vatten för att få bort läkemedlet som spillts ut på fingrarna. 

Kontakt med läkemedlet kan också ske vid hanteringen av det behandlade djuret. Undvik kontakt med 
det ställe där läkemedlet applicerats tills det inte längre går att urskilja. Det innebär bland annat att 
man inte ska kela eller dela säng med djuret. Det tar upp till 48 timmar innan appliceringsstället blir 
torrt, men appliceringsstället kommer att kunna urskiljas under längre tid än så. 

Om hudreaktioner uppstår, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 

Personer med känslig hud eller kända allergier (t.ex. mot andra veterinärmedicinska läkemedel av 
detta slag) bör hantera läkemedlet och de behandlade djuren med försiktighet. 

Detta läkemedel kan orsaka ögonirritation. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen ska det berörda området 
genast sköljas ordentligt med vatten. 

Läkemedlet är skadligt om det sväljs. Det ska förvaras i originalförpackningen fram till användningen 
för att förhindra att barn kommer åt läkemedlet. Använda pipetter ska kastas omedelbart. Vid 
oavsiktligt intag, uppsök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 

Bravecto Plus ska förvaras åtskilt från värme, gnistor, öppen eld eller andra brandkällor eftersom det 
är mycket brandfarligt. Vid spill på bord eller golv ska läkemedlet torkas upp med pappershandduk och 
området tvättas av med rengöringsmedel. 

Varför är Bravecto Plus godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Bravecto Plus är större än riskerna 
och att Bravecto Plus kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Bravecto Plus 

Den 8 maj 2018 beviljades Bravecto Plus ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Bravecto Plus finns på EMA:s webbplats: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i december 2019. 
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