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Bravecto (fluralaner) 
En oversigt over Bravecto, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Bravecto, og hvad anvendes det til? 

Bravecto er et veterinærlægemiddel, der anvendes til behandling af parasitinfektioner hos hunde og 
katte. Det kan anvendes til: 

• behandling af angreb af lopper og flåter hos hunde og katte 

• som led i behandling af loppeforårsaget dermatitis (en allergisk reaktion på loppebid) hos katte og 
hunde 

• behandling af demodicose- og Sarcoptes-skab (angreb på huden forårsaget af to forskellige typer 
mider) hos hunde 

• mindskelse af risikoen for infektion med parasitten Babesia canis canis, som overføres af 
Dermacentor reticulatus-flåter, hos hunde 

• behandling af øremideangreb hos katte. 

Bravecto indeholder det aktive stof fluralaner. 

Hvordan anvendes Bravecto? 

Bravecto fås som spot-on-opløsning i en pipette til hunde og katte og som tyggetabletter til hunde. 
Spot-on-opløsningen og tabletterne fås i forskellige styrker til hunde og katte af forskellig vægt. 

Indholdet af en fuld pipette med Bravecto påføres på hundens eller kattens hud — mellem 
skulderbladene hos hunden, og hos katten i nakken ved kraniebunden. Hos hunde kan der påføres 
spot-on-opløsning flere gange på en linje fra det første påføringssted til haleroden. Den pipette, der 
skal anvendes, afpasses efter hundens eller kattens vægt. Efter at behandlingen er givet, holder 
virkningen sig i 12 uger mod lopper og flåter. Behandlingen bør gentages hver 12. uge for at opnå 
bedst mulig kontrol af loppe- og flåtangreb. 

Bravecto-tabletterne gives omkring hundens fodringstid som en tablet af passende styrke til hundens 
kropsvægt. Efter administration holder virkningen sig i 12 uger mod lopper og 8-12 uger mod flåter. 
For at opnå bedst mulig kontrol af loppeangreb bør behandlingen gentages hver 12. uge. For at opnå 
bedst mulig kontrol af flåtangreb bør behandlingen gentages hver 8.-12. uge, afhængigt af flåternes 
art. 
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En enkelt behandling er påkrævet i tilfælde af demodicose- og Sarcoptes-skab hos hunden og øremider 
hos katte. Da demodicose-skab er forårsaget af en række forskellige faktorer, er det tilrådeligt at 
behandle eventuel underliggende sygdom. Dyrlægens vejledning vedrørende behovet for og 
hyppigheden af fornyet behandling bør følges. Ved øremideangreb anbefales et kontrolbesøg hos 
dyrlægen 28 dage efter behandlingen. Dyrlægen vil afgøre, om der er behov for yderligere behandling. 

For at mindske risikoen for infektion med B. canis canis hos hunde bør Bravecto-tyggetabletterne gives 
hver 12. uge. 

Bravecto fås kun på recept. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Bravecto, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Bravecto? 

Det aktive stof i Bravecto, fluralaner, er et ektoparasitdræbende middel. Det vil sige, at det dræber 
parasitter, der lever på eller i huden eller i pelsen eller ørerne på dyr, såsom lopper, flåter og mider. 
Ved at dræbe D. reticulatus-flåterne reducerer Bravecto også risikoen for infektion med B. canis canis. 
For at parasitter kan blive udsat for det aktive stof, skal de først hægte sig fast i huden og begynde at 
tage næring fra hundens eller kattens blod. 

Fluralaner dræber lopper, flåter og mider, der har indtaget hundens eller kattens blod, ved at indvirke 
på deres nervesystem. Stoffet blokerer den normale transport af ladede klorpartikler (ioner) ind og ud 
af nervecellerne, navnlig dem, der er forbundet med gammaaminosmørsyre (GABA) og glutamat, som 
begge er stoffer, der overfører signaler mellem nerverne (neurotransmittere). Dette medfører 
ukontrolleret aktivitet i nervesystemet, så parasitterne lammes og dør. Fluralaner dræber lopperne, før 
de kan lægge æg, og begrænser derved spredningen til hundens eller kattens omgivelser. 

Hos hunde dræber Bravecto lopper i løbet af 8 timer og flåter i løbet af 12-48 timer. Hos katte dræber 
Bravecto lopper i løbet af 12 timer og flåter i løbet af 48 timer. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Bravecto? 

Bravectos virkning mod lopper og flåter er undersøgt både i laboratoriestudier og feltstudier. 

I et feltstudie i EU, der omfattede 561 hunde med loppe- og/eller flåtangreb, blev virkningerne af 
Bravecto i tabletform sammenlignet med virkningerne af et andet produkt, fipronil, der dræber lopper 
og flåter, og som påføres som spot-on-opløsning på hundens hud. Virkningen blev hovedsageligt 
bedømt på reduktionen i antallet af lopper og flåter hos de angrebne hunde i de tre måneder efter 
behandlingen. Feltstudiet viste, at Bravecto var effektivt til at nedsætte antallet af lopper og flåter hos 
hunde med eksisterende loppe- eller flåtangreb, og at virkningerne mod lopper og de fleste flåtarter 
holdt sig i 3 måneder. 

To andre feltstudier i EU omfattede hunde og katte med loppe- og/eller flåtangreb. I studierne blev 
Bravecto spot-on-opløsning sammenlignet med fipronil spot-on-opløsning. Bravecto var effektivt mod 
lopper og flåter i op til 12 uger efter behandlingen, og var lige så effektivt som fipronil, hvad angår 
procentdelen af hunde og katte og husholdninger, der var fri for lopper og flåter. 

I et studie, der blev gennemført i Europa, undersøgte man virkningen af Bravecto-tyggetabletter og 
Bravecto-spot-on-opløsning hos hunde med demodicose-skab. Virkningsgraden var 95 % for Bravecto-
tyggetabletterne og 94 % for Bravecto-spot-on-opløsningen baseret på procentdelen af hunde uden 
levende mider på dag 56 og 84 efter behandling. 
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I et studie i Europa undersøgte man hunde med Sarcoptes-skab og sammenlignede Bravecto-
tyggetabletter og Bravecto-spot-on-opløsning med et andet lægemiddel til behandling af Sarcoptes-
skab. Bravecto og sammenligningslægemidlet var begge 100 % effektive, og alle behandlede hunde 
var fri for levende mider, da der blev indsamlet afskrab fra huden på dag 56 og 84 efter behandling. 

Et laboratoriestudie og et feltstudie i Europa viste, at Bravecto-tyggetabletterne var 100 % effektive til 
at hindre overførslen af B. canis canis med D. reticulatus i op til 12 uger hos hunde. 

I et studie i Europa, hvor man undersøgte katte med øremider, var virkningsgraden af Bravecto mere 
end 90 % baseret på tilstedeværelse af levende øremider på dag 28 efter behandling. 

Hvilke risici er der forbundet med Bravecto? 

De hyppigste bivirkninger af tabletterne hos hunde (som kan optræde hos mere end 1 ud af 100 dyr) 
er mild og kortvarig diarré, opkastning, appetitløshed og savlen. 

Den hyppigste bivirkning af spot-on-opløsningen (som kan optræde hos mere end 1 ud af 100 dyr) er 
en mild og kortvarig hudreaktion på påføringsstedet såsom rødme, kløe eller hårtab. 

Da parasitter skal begynde at suge næring fra hunden eller katten for at blive dræbt af medicinen, kan 
de stadig overføre sygdomme, som de kan være inficeret med. 

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Bravecto fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Bravecto som tyggetabletter 

Lægemidlet bør opbevares i den originale pakning indtil brug for at undgå, at børn får direkte adgang 
til lægemidlet. 

Der er indberettet overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) over for lægemidlet hos 
mennesker. 

Ved håndtering af lægemidlet bør rygning og indtagelse af mad og drikke undgås, og efterfølgende bør 
man straks vaske hænder med vand og sæbe. 

Bravecto som spot-on-opløsning 

Kontakt med lægemidlet bør undgås. Beskyttelseshandsker til engangsbrug udleveret sammen med 
lægemidlet skal anvendes ved håndtering af lægemidlet. Dette skyldes, at der er indberettet tilfælde af 
potentielt alvorlig hypersensibilitet (allergiske reaktioner) hos et lille antal personer. 

Personer med hypersensibilitet over for fluralaner eller andre af de øvrige indholdsstoffer bør undgå 
enhver kontakt med lægemidlet. 

Lægemidlet binder sig til huden og kan også binde sig til overflader, hvis det spildes. Hududslæt, 
prikken eller følelsesløshed er indberettet i et lille antal individer efter hudkontakt. I tilfælde af kontakt 
med huden skal det ramte område straks vaskes med vand og sæbe. I nogle tilfælde er sæbe og vand 
ikke nok til at fjerne lægemiddel, der spildes på fingre. 

Kontakt med lægemidlet kan også forekomme ved håndtering af det behandlede dyr. Kontakt med 
påføringsstedet bør undgås, indtil det ikke længere kan ses. Dette omfatter også at ae dyret og at 
have det liggende i sengen. Det tager op til 48 timer, før påføringsstedet er tørt, men det vil kunne ses 
længere. 
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Ved hudreaktioner skal der søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. 

Personer med følsom hud eller kendte allergier (f.eks. mod andre veterinærlægemidler af denne type) 
bør håndtere lægemidlet såvel som de behandlede dyr med forsigtighed. 

Dette lægemiddel kan forårsage øjenirritation. Ved kontakt med øjnene skal øjnene omgående skylles 
grundigt med vand. 

Dette lægemiddel er skadeligt, hvis det indtages. Lægemidlet bør opbevares i den originale pakning 
indtil brug for at undgå, at børn får direkte adgang til lægemidlet. Brugte pipetter bør bortskaffes med 
det samme. Ved utilsigtet indtagelse skal der søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal 
vises til lægen. 

Bravecto spot-on-opløsning er meget brandfarlig og skal derfor holdes på afstand af varme, gnister, 
åben ild eller andre antændelseskilder. Ved spild på bord- eller gulvflader, skal lægemiddelrester 
fjernes med en papirserviet, og området rengøres med et rensemiddel. 

Hvorfor blev Bravecto godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Bravecto opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Bravecto 

Bravecto fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 11. februar 2014. 

Yderligere information om Bravecto findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2021. 

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