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Felisecto Plus ( σελαμεκτίνη / σαρολανέρη) 
Ανασκόπηση του Felisecto Plus και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Felisecto Plus και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Felisecto Plus είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μικτών παρασιτώσεων από 
κρότωνες και άλλα παράσιτα που ενδέχεται να εντοπιστούν στο δέρμα ή το τρίχωμα γατών, όπως 
ψύλλοι, ακάρεα που προκαλούν ωτοδηκτική ψώρα, ψείρες ή/και σκώληκες που μπορούν να 
εισχωρήσουν και να μολύνουν τον οργανισμό. Το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

• για τη θεραπεία των παρασιτώσεων από κρότωνες 
• για τη θεραπεία και την πρόληψη των παρασιτώσεων από ψύλλους. Ακόμη, το φάρμακο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της θεραπείας για την αντιμετώπιση της αλλεργικής από ψύλλους 
δερματίτιδας (αλλεργική αντίδραση σε τσιμπήματα ψύλλων) 

• για τη θεραπεία της ωτοδηκτικής ψώρας 
• για τη θεραπεία των παρασιτώσεων από μασητικές ψείρες 
• για τη θεραπεία ενηλίκων νηματωδών και ενηλίκων εντερικών αγκυλοστόμων 
• για την πρόληψη της διροφιλαρίωσης (σκουλήκι της καρδιάς) 

Το Felisecto Plus πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν απαιτείται ταυτόχρονη θεραπεία κατά των 
κροτώνων, καθώς και κατά ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω παράσιτα. Το Felisecto Plus περιέχει 
δύο δραστικές ουσίες, τη σελαμεκτίνη και τη σαρολανέρη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Το φάρμακο αυτό είναι ίδιο με το Stronghold Plus, το οποίο είναι ήδη εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Η παρασκευάστρια εταιρεία του Stronghold Plus έχει συναινέσει στη χρήση των 
επιστημονικών δεδομένων του για το Felisecto Plus («συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης»). 

Πώς χρησιμοποιείται το Felisecto Plus; 

Το Felisecto Plus διατίθεται υπό μορφή διαλύματος για επίχυση σε σημείο. Διατίθεται σε τρεις 
διαφορετικές περιεκτικότητες και χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. Η επίχυση του περιεχομένου 
πραγματοποιείται στο δέρμα της γάτας, ασκώντας πίεση στην πιπέτα, αφού πρώτα χωριστεί το τρίχωμα 
στη βάση του τραχήλου, μπροστά από τις ωμοπλάτες. Η μικρή αυτή ποσότητα υγρού απορροφάται μέσω 
του δέρματος και δρα σε ολόκληρο το σώμα του ζώου. Η περιεκτικότητα και ο αριθμός των πιπετών που 
θα χορηγηθούν εξαρτώνται από το βάρος της υπό θεραπεία γάτας. 
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Το Felisecto Plus σκοτώνει τους ψύλλους και ορισμένους κρότωνες εντός 24 ωρών και συνεχίζει να δρα 
για 5 εβδομάδες κατά των ψύλλων και για 4 έως 5 εβδομάδες κατά των κροτώνων (ανάλογα με τον 
τύπο). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Felisecto Plus, συμβουλευθείτε το φύλλο 
οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Felisecto Plus; 

Το Felisecto Plus περιέχει σελαμεκτίνη και σαρολανέρη που είναι αντιπαρασιτικά φάρμακα. 

Η σελαμεκτίνη ενεργοποιεί ειδικές πρωτεΐνες που ονομάζονται «δίαυλοι χλωρίου» στην επιφάνεια των 
νευρικών και μυϊκών κυττάρων του παρασίτου, επιτρέποντας την είσοδο των φορτισμένων σωματιδίων 
χλωρίου στα νευρικά κύτταρα και αναστέλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη φυσιολογική τους ηλεκτρική 
δραστηριότητα. Αυτό προκαλεί την παράλυση ή τον θάνατο των παρασίτων. Η σελαμεκτίνη είναι 
αποτελεσματική έναντι των ψύλλων, των ακάρεων που προκαλούν ωτοδηκτική ψώρα, των μασητικών 
ψειρών, των προνυμφών διροφιλάριων, των νηματωδών και των αγκυλοστόμων. 

Η σαρολανέρη αναστέλλει τη φυσιολογική κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων χλωρίου εντός και 
εκτός των νευρικών κυττάρων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) και 
το γλουταμινικό οξύ, δύο ουσίες που μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των νεύρων (νευροδιαβιβαστές). 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος, καθώς και την 
παράλυση και τον θάνατο των παρασίτων. Η σαρολανέρη είναι αποτελεσματική κατά των κροτώνων και 
των ψύλλων. 

Προκειμένου να εκτεθούν στη σελαμεκτίνη και στη σαρολανέρη, οι ψύλλοι και οι κρότωνες πρέπει να 
αρχίσουν να τρέφονται με το αίμα της γάτας. 

Ποια είναι τα οφέλη του Felisecto Plus σύμφωνα με τις μελέτες; 

Η αποτελεσματικότητα του Felisecto Plus διερευνήθηκε σε μια μελέτη πεδίου που διεξήχθη σε γάτες με 
παρασίτωση από ψύλλους, οι οποίες είχαν μολυνθεί σε φυσικές συνθήκες. Οι γάτες έλαβαν θεραπεία με 
μηνιαία χορήγηση του Felisecto Plus για 3 μήνες ή με χορήγηση άλλου παρόμοιου αντιπαρασιτικού 
φαρμάκου που περιείχε ιμιδακλοπρίδη και μοξιδεκτίνη. Το Felisecto Plus ήταν εξίσου αποτελεσματικό με 
το άλλο φάρμακο και μείωσε τον αριθμό των ψύλλων κατά περισσότερο από 95%. 

Μια δεύτερη μελέτη πεδίου διεξήχθη σε γάτες με παρασίτωση από κρότωνες, οι οποίες είχαν μολυνθεί σε 
φυσικές συνθήκες. Οι γάτες έλαβαν θεραπεία με μηνιαία χορήγηση του Felisecto Plus για 3 μήνες ή με 
χορήγηση κάποιου άλλου φαρμάκου που περιείχε φιπρονίλη. Το Felisecto Plus ήταν εξίσου 
αποτελεσματικό με το άλλο φάρμακο και μείωσε τον αριθμό των κροτώνων κατά περισσότερο από 90%. 

Δύο εργαστηριακές μελέτες με γάτες τεχνητά μολυσμένες με ακάρεα που προκαλούν ωτοδηκτική ψώρα 
έδειξαν ότι το Felisecto Plus μείωσε τα ακάρεα που προκαλούν ωτοδηκτική ψώρα κατά περισσότερο από 
90% σε διάστημα 30 ημερών μετά τη χορήγηση μίας μόνο θεραπείας. 

Μια εργαστηριακή μελέτη που διεξήχθη σε γάτες τεχνητά μολυσμένες με μασητικές ψείρες έδειξε ότι η 
σελαμεκτίνη οδήγησε στην εξάλειψη των μασητικών ψειρών για 42 ημέρες μετά τη θεραπεία σε 
σύγκριση με τις γάτες που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 

Δύο εργαστηριακές μελέτες διεξήχθησαν σε γάτες μολυσμένες με εντερικούς σκώληκες και έδειξαν ότι 
το Felisecto Plus ήταν αποτελεσματικό κατά περισσότερο από 94%. 

Μια εργαστηριακή μελέτη σε γάτες τεχνητά μολυσμένες με διροφιλάριες έδειξε ότι το Felisecto Plus είναι 
αποτελεσματικό στην πρόληψη της διροφιλαρίωσης. 
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Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Felisecto Plus; 

Η χρήση του φαρμάκου ενδέχεται να οδηγήσει σε ήπιο και παροδικό κνησμό στο σημείο εφαρμογής. 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με το Felisecto Plus (που μπορεί να 
επηρεάσουν έως 1 στις 100 γάτες) είναι ήπια έως μέτρια αλωπεκία (απώλεια τριχώματος) στο σημείο 
εφαρμογής, ερύθημα (ερυθρότητα του δέρματος) και σιελόρροια. 

Το Felisecto Plus δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε γάτες που πάσχουν από άλλες ασθένειες ή σε γάτες 
εξασθενημένες ή ελλιποβαρείς (για την ηλικία τους). 

Επειδή οι ψύλλοι και οι κρότωνες πρέπει να ξεκινήσουν να τρέφονται από τη γάτα προκειμένου να 
εξοντωθούν από το φάρμακο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος μετάδοσης νόσων που ενδεχομένως 
να μεταφέρουν. 

Ο πλήρης κατάλογος των περιορισμών περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Felisecto Plus 
συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους κατόχους ζώων ή τους 
κτηνοτρόφους. 

Το Felisecto Plus είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και θα πρέπει να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας, 
σπινθήρες, τυχόν γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης. 

Πλύνετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση και ξεπλύνετε αμέσως τυχόν υπολείμματα φαρμάκου, τα 
οποία έχουν έρθει σε επαφή με το δέρμα, με σαπούνι και νερό. 

Άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή με υπερευαισθησία (αλλεργία) στη σελαμεκτίνη ή στη σαρολάνη, θα πρέπει 
να χειρίζονται το Felisecto Plus με προσοχή. 

Το Felisecto Plus είναι επιβλαβές μετά από κατάποση. Προκειμένου να αποτραπεί η άμεση πρόσβαση στο 
φάρμακο από τα παιδιά, το φάρμακο πρέπει να διατηρείται στην αρχική του συσκευασία μέχρι τη χρήση. 
Οι χρησιμοποιημένες πιπέτες πρέπει να απορρίπτονται αμέσως. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης του 
προϊόντος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

Μην αγγίζετε τα υπό θεραπεία ζώα έως ότου στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται 
να παίζουν με τις υπό θεραπεία γάτες για 4 ώρες μετά τη θεραπεία. Συνιστάται η θεραπεία των ζώων το 
βράδυ. Την ημέρα της θεραπείας, τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία δεν πρέπει να κοιμούνται 
στο ίδιο κρεβάτι με τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα με τα παιδιά. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, η προσβληθείσα περιοχή πρέπει να ξεπλένεται αμέσως με 
νερό. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Felisecto Plus στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Felisecto Plus υπερτερούν των κινδύνων 
που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Felisecto Plus 

Το Felisecto Plus έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ στην/στις 26/04/2019. 
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Η άδεια κυκλοφορίας βασίστηκε στην άδεια που χορηγήθηκε στο Stronghold Plus το 2017 («συναίνεση 
κατόπιν ενημέρωσης»). 

Περισσότερες πληροφορίες για το Felisecto Plus διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/felisecto-plus 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Φεβρουάριος 2019. 
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