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Felisecto Plus (selamektyna / sarolaner) 
Przegląd wiedzy na temat leku Felisecto Plus i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Felisecto Plus i w jakim celu się go stosuje? 

Felisecto Plus to lek stosowany w leczeniu mieszanej jednoczesnej infestacji kleszczy i innych 
pasożytów, które mogą występować na skórze lub w sierści kotów, takich jak pchły, świerzbowce uszne 
i wszoły oraz inne pasożyty bytujące w organizmie zwierzęcia. Lek może być stosowany: 

• w leczeniu infestacji kleszczy; 
• w leczeniu infestacji pcheł i zapobieganiu im. Lek ten może być również stosowany jako część 

terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (reakcji alergicznej wywołanej ugryzieniami pcheł); 
• w leczeniu świerzbu usznego; 
• w leczeniu infestacji wszołów; 
• w leczeniu inwazji dorosłych postaci glist i dorosłych postaci tęgoryjców jelitowych; 
• w zapobieganiu dirofilariozie. 

Lek Felisecto Plus należy stosować tylko w przypadku konieczności zwalczania kleszczy i co najmniej 
jednego gatunku wyżej wymienionych pasożytów. Felisecto Plus zawiera dwie substancje czynne: 
selamektynę i sarolaner. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Lek ten ma taki sam skład jak lek Stronghold Plus, który jest już dopuszczony do obrotu w Unii 
Europejskiej (UE). Firma wytwarzająca lek Stronghold Plus wyraziła zgodę na wykorzystanie swoich 
danych naukowych dla leku Felisecto Plus („świadoma zgoda”). 

Jak stosować lek Felisecto Plus? 

Lek Felisecto Plus jest dostępny w postaci roztworu do nakrapiania o trzech różnych mocach. Lek 
wydawany z przepisu lekarza. Zawartość pipety wyciska się na skórę po rozgarnięciu sierści u 
podstawy szyi kota, przed łopatkami. Niewielka ilość cieczy jest wchłaniana przez skórę i wykazuje 
działanie w całym organizmie zwierzęcia. Moc i liczba podawanych pipet leku zależy od masy ciała kota 
poddawanego leczeniu. 

Lek Felisecto Plus zabija pchły i niektóre kleszcze w ciągu 24 godzin; jego działanie przeciwko pchłom 
utrzymuje się przez 5 tygodni, a przeciwko kleszczom przez 4-5 tygodni (w zależności od rodzaju). 
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Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Felisecto Plus należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek Felisecto Plus? 

Felisecto Plus zawiera selmektynę i sarolaner, które są lekami przeciwpasożytniczymi. 

Selamektyna aktywuje określone białka zwane „kanałami chlorkowymi” na powierzchni komórek 
nerwowych i mięśniowych pasożyta, umożliwiając naładowanym cząstkom (jonom) chlorkowym 
przedostanie się do komórek nerwowych, co zakłóca ich normalną aktywność elektryczną. Prowadzi to 
do porażenia lub śmierci pasożytów. Selamektyna działa skutecznie przeciwko pchłom, świerzbowcom 
usznym, wszołom, larwom nicieni sercowych, glistom i tęgoryjcom jelitowym. 

Sarolaner blokuje prawidłowy przepływ naładowanych cząstek (jonów) chlorkowych do i z komórek 
nerwowych, zwłaszcza tych związanych z kwasem gamma-aminomasłowym (GABA) i glutaminianem, 
dwiema substancjami przekazującymi informacje pomiędzy nerwami (neuroprzekaźnikami). Powoduje 
to niekontrolowaną aktywność układu nerwowego, co prowadzi do paraliżu i śmierci pasożytów. 
Sarolaner działa skutecznie przeciwko kleszczom i pchłom. 

Aby selamektyna i sarolaner mogły zadziałać, pchły i kleszcze muszą rozpocząć odżywianie się krwią 
kota. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Felisecto Plus zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność leku Felisecto Plus oceniano w badaniu terenowym, którym objęto koty naturalnie 
zakażone pchłami. Koty leczono przez 3 miesiące, podając im co miesiąc lek Felisecto Plus lub inny lek 
przeciwpasożytniczy zawierający imidaklopryd i moksydektynę. Lek Felisecto Plus był tak samo 
skuteczny jak inny lek i spowodował obniżenie liczby pcheł o ponad 95%. 

Drugie badanie terenowe przeprowadzono w grupie kotów naturalnie zakażonych kleszczami. Koty 
leczono przez 3 miesiące, podając im co miesiąc lek Felisecto Plus lub inny lek, zawierający fipronil. 
Lek Felisecto Plus był tak samo skuteczny jak inny lek i spowodował zmniejszenie liczby kleszczy o 
ponad 90%. 

Dwa badania laboratoryjne, którym poddano koty sztucznie zakażone świerzbowcem usznym, 
wykazały, że po 30 dniach od jednorazowego podania lek Felisecto Plus powodował zmniejszenie liczby 
świerzbowców o ponad 90%. 

Badanie laboratoryjne, któremu poddano koty zakażone wszołami, wykazało, że selamektyna 
wyeliminowała wszoły na 42 dni po leczeniu w porównaniu z kotami, którym podano placebo. 

Przeprowadzono dwa badania laboratoryjne z udziałem kotów zakażonych pasożytami jelitowymi. 
Badania te wykazały skuteczność leku Felisecto Plus przekraczającą 94%. 

Badanie laboratoryjne, któremu poddano koty sztucznie zakażone nicieniami sercowymi, wykazało, że 
lek Felisecto Plus jest skuteczny w zapobieganiu dirofilariozie. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Felisecto Plus? 

Stosowanie leku może powodować łagodny i krótkotrwały świąd w miejscu podania. 
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Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Felisecto Plus (mogące wystąpić u 1 
zwierzęcia na 100) to łagodne do średniego wyłysienie (utrata sierści) w miejscu podania, rumień 
(zaczerwienienie skóry) i ślinienie. 

Leku Felisecto Plus nie wolno podawać kotom cierpiącym na inne choroby, osłabionym i z niedowagą 
(względem wieku). 

Ponieważ kleszcze muszą rozpocząć żerowanie na organizmie kota, aby mogły zostać zabite przez lek, 
nie można wykluczyć ryzyka przenoszenia przez nie chorób, którymi są zakażone. 

Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących leku Felisecto Plus zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu medycznego oraz 
właścicieli lub hodowców zwierząt. 

Lek Felisecto Plus jest łatwopalny i należy go przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, 
otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu. 

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, a w przypadku kontaktu ze skórą bezzwłocznie przemyć to 
miejsce wodą z mydłem. 

Osoby z wrażliwą skórą lub reagujące alergicznie na kontakt z selamektyną lub sarolanerem powinny 
zachować należytą ostrożność w trakcie podawania leku Felisecto Plus. 

Lek Felisecto Plus jest szkodliwy po połknięciu. Lek należy przechowywać w opakowaniu do chwili 
podania w celu uniemożliwienia dzieciom dostępu do niego. Wykorzystane pipety powinny być 
natychmiast usunięte. W razie przypadkowego połknięcia produktu przez człowieka należy natychmiast 
zasięgnąć porady lekarza. 

Nie należy dotykać leczonych zwierząt, dopóki miejsce podania nie wyschnie. Nie należy pozwalać 
dzieciom na zabawę z leczonymi kotami przez 4 godziny po podaniu leku. Zaleca się podawanie leku 
kotom wieczorem. W dniu leczenia nie należy pozwalać zwierzętom na spanie w jednym łóżku z 
właścicielami, zwłaszcza dziećmi. 

W przypadku kontaktu leku ze skórą lub oczami miejsce to należy natychmiast przepłukać wodą. 

Na jakiej podstawie lek Felisecto Plus jest dopuszczony do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Felisecto Plus przewyższają ryzyko, i 
że lek może być dopuszczony do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Felisecto Plus 

W dniu 26/04/2019 wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Felisecto Plus, ważne w 
całej Unii Europejskiej. 

Podstawą przyznania pozwolenia jest pozwolenie przyznane w 2017 r. dla leku Stronghold Plus (w 
ramach „świadomej zgody”). 

Więcej informacji na temat leku Felisecto Plus można znaleźć na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/felisecto-plus. 



 
Felisecto Plus (selamektyna / sarolaner)   
EMA/245344/2019  Strona 4/4 

 

Data ostatniej aktualizacji: 02.2019. 
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