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Bravecto Plus (fluralaneeri/moksidektiini) 
Yleiskatsaus, joka koskee Bravecto Plus -valmistetta ja sitä, miksi se on 
saanut myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Bravecto Plus on ja mihin sitä käytetään? 

Bravecto Plus on eläinlääke, jolla hoidetaan puutiaisten, kirppujen ja korvapunkkien ja/tai elimistön 
loismatojen sekatartuntoja kissoilla. Lääkettä voidaan käyttää 

• puutiaistartuntojen hoitoon 

• kirpputartuntojen hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös osana kirppuallergiasta aiheutuvan 
dermatiitin (allerginen reaktio kirpunpuremiin) hoitoa 

• korvapunkkitartuntojen hoitoon 

• suoliston suolinkaisten ja hakamatojen häätöön 

• sydänmatotaudin ehkäisyyn. 

Bravecto Plus -valmistetta saa käyttää vain silloin, kun on tarve hoitaa puutiais- tai kirpputartunta ja 
yksi tai useampi muu edellä mainittu loistartunta. Bravecto Plus -valmisteen vaikuttavat aineet ovat 
fluralaneeri ja moksidektiini. 

Miten Bravecto Plus -valmistetta käytetään? 

Bravecto Plus on saatavana paikallisvaleluliuoksena pipetissä. Paikallisvaleluliuosta on saatavana eri 
vahvuuksina eripainoisia kissoja varten. 

Yhden täyden Bravecto Plus -pipetin sisältö levitetään kissan iholle kallonpohjaan. Käytettävä pipetti 
valitaan kissan painon perusteella. Bravecto Plus tappaa kirput ja puutiaiset 48 tunnissa. Lääkkeen 
vaikutus kirppuja ja puutiaisia vastaan kestää 12 viikkoa käytön jälkeen. Hoito voidaan tarvittaessa 
uusia joka 12. viikko. Korvapunkkitartuntojen osalta on tarpeen tehdä eläinlääkärin tarkastus 28 
päivän kuluttua hoidosta. Eläinlääkäri päättää, tarvitaanko lisähoitoa. 

Kun Bravecto Plus -valmistetta annetaan 12 viikon välein, se ehkäisee tehokkaasti sydänmatotautia. 

Lääke on reseptivalmiste. 
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Bravecto Plus -valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Bravecto Plus vaikuttaa? 

Bravecto Plus -valmisteen vaikuttavat aineet fluralaneeri ja moksidektiini toimivat eri tavoin loisten 
tappamiseksi. Altistuakseen toiselle vaikuttavalle aineelle fluralaneerille kirppujen ja puutiaisten on 
alettava imeä kissan verta. 

Fluralaneeri vaikuttaa tappamalla ulkoloisia. Se tarkoittaa sitä, että se tappaa eläinten iholla tai 
turkissa tai korvissa olevia loisia, kuten kirppuja, puutiaisia ja korvapunkkeja. Fluralaneeri tappaa 
kissan verta nielleitä kirppuja ja puutiaisia tekemällä niiden hermoston toiminnasta kontrolloimatonta. 
Tämä johtaa loisten halvaantumiseen ja kuolemaan. Fluralaneeri tappaa kirput ennen kuin ne 
ennättävät munia. Tämä auttaa vähentämään kissojen elinympäristön kontaminoitumista. 

Moksidektiini tappaa eläinten elimistössä esiintyviä loisia, kuten sukkulamatoja, hakamatoja ja 
sydänmatoja sekä korvapunkkeja. Moksidektiini halvaannuttaa ja tappaa nämä loiset vaikuttamalla 
siihen, miten signaalit siirtyvät hermosolujen välillä (neurotransmissio) loiseläimen 
hermojärjestelmässä. 

Fluralaneerilla ja moksidektiinilla on jo myyntilupa yksittäisinä aineina loistartuntojen hoitoon. 

Mitä hyötyä Bravecto Plus -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kenttätutkimuksessa, jossa oli luonnollisen puutiais- ja/tai kirpputartunnan saaneita kissoja, Bravecto 
Plus vähensi puutiaisten ja kirppujen määrää yli 95 prosenttia. Se oli yhtä tehokas kuin fiproniili, joka 
on toinen puutiaisten ja kirppujen häätöön jo hyväksytty lääke. 

Toisessa kenttätutkimuksessa, jossa oli mukana luonnollisen suolinkais- ja/tai hakamatotartunnan 
saaneita kissoja, Bravecto Plus -hoito vähensi ulosteessa olevien munien määrää 100 prosenttia. 
Bravecto Plus oli yhtä tehokas kuin toinen lääke, joka sisälsi emodepsidia ja pratsikvantelia. 

Kenttätutkimuksessa, jossa oli mukana 167 vähintään viiden korvapunkin tartuttamaa kissaa, 94 
prosentilla Bravecto Plus -käsittelyn saaneista kissoista ei ollut korvapunkkeja, kun hoidosta oli kulunut 
14 päivää, ja kun hoidosta oli kulunut 28 päivää, 100 prosentilla kissoista ei ollut enää korvapunkkeja. 
Bravecto Plus oli yhtä tehokas kuin selamektiini, joka on toinen kissojen korvapunkkien häätöön jo 
hyväksytty lääke. 

Kahdessa laboratoriotutkimuksessa, joissa oli mukana terveitä kissoja, joihin tartutettiin 
keinotekoisesti sydänmatotoukkia, Bravecto Plus ehkäisi sydänmatotaudin 100-prosenttisesti 8 viikon 
ajan. Lisälaboratoriotutkimukset osoittivat, että 12 viikon välein annettuna Bravecto Plus on tehokas 
sydänmatotaudin jatkuvassa ehkäisyssä. 

Mitä riskejä Bravecto Plus -valmisteeseen liittyy? 

Bravecto Plus -valmisteen yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle 
kymmenestä eläimestä) ovat lyhyet ja ohimenevät antopaikan reaktiot, kuten karvanlähtö, hilseilevä 
iho, punoitus ja raapiminen. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Bravecto Plus -valmisteen haittavaikutuksista ja rajoituksista. 
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Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Kosketusta lääkkeeseen on vältettävä. Lääkkeen mukana saatavia kertakäyttöisiä suojakäsineitä on 
käytettävä lääkettä käsiteltäessä. Tämä johtuu siitä, että pienellä joukolla ihmisiä on ilmoitettu 
mahdollisesti vakavista allergisista reaktioista. 

Fluralaneerille tai lääkkeen muille ainesosille allergisten ihmisten olisi vältettävä kosketusta lääkkeen 
kanssa. 

Lääke kiinnittyy ihoon ja voi myös kiinnittyä pinnoille, kun sitä on läikkynyt yli. Pienellä joukolla ihmisiä 
on ilmoitettu ihottumista, ihon pistelystä tai puutumisesta lääkkeen tultua kosketuksiin ihon kanssa. 
Jos lääkettä joutuu vahingossa iholle, kyseinen alue on pestävä heti saippualla ja vedellä. Joissakin 
tapauksissa saippua ja vesi eivät riitä sormille läikkyneen lääkkeen poistamiseen. 

Myös hoidettua eläintä käsiteltäessä voi joutua kosketuksiin lääkkeen kanssa. Antopaikan 
koskettamista on vältettävä, kunnes lääkettä ei ole enää havaittavissa, mukaan lukien lemmikin 
halaaminen ja samassa sängyssä nukkuminen. Lääkkeen antopaikka kuivuu 48 tunnissa, mutta 
lääkettä voi näkyä antopaikassa kauemmin. 

Jos oireita ilmenee, on hakeuduttava lääkäriin, ja pakkausseloste tai myyntipakkaus on näytettävä 
lääkärille. 

Ihmisten, joilla on herkkä iho tai joilla tiedetään olevan allergioita (esimerkiksi muille tämäntyyppisille 
eläinlääkkeille), olisi käsiteltävä sekä lääkettä että sillä hoidettuja eläimiä varoen. 

Tämä lääke voi aiheuttaa silmä-ärsytystä. Jos lääkettä joutuu silmiin, silmät on huuhdeltava heti 
perusteellisesti vedellä. 

Lääke on haitallista nieltynä. Lääke on pidettävä alkuperäispakkauksessa käyttöön saakka, jotta lapset 
eivät pääsisi suoraan käsiksi siihen. Käytetyt pipetit on hävitettävä heti. Mikäli henkilö on vahingossa 
niellyt valmistetta, hänen on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen, ja pakkausseloste tai 
myyntipakkaus on näytettävä lääkärille. 

Bravecto Plus on helposti syttyvää, joten se on suojattava kuumuudelta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
mahdollisilta syttymislähteiltä. Jos Bravecto Plus -valmistetta läikkyy pöydälle tai lattialle, pyyhi 
roiskeet käsipyyhkeellä ja puhdista alue pesuaineella. 

Miksi Bravecto Plus on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Bravecto Plus -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi, ja 
suositteli myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Muita tietoja Bravecto Plus -valmisteesta 

Bravecto Plus sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 8. toukokuuta 2018. 

Lisää tietoa Bravecto Plus -valmisteesta on viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi joulukuussa 2019. 
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