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Vectra 3D (dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin) 
 Преглед на Vectra 3D и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Vectra 3D и за какво се използва? 

Vectra 3D е ветеринарномедицински продукт, който се използва при кучета за лечение и 
предотвратяване на опаразитяване с бълхи и кърлежи, и като репелент срещу пясъчни мухи, 
комари и конски мухи. Действието му е около месец и също така предотвратява намножаването и 
развитието на бълхите за два месеца. Vectra 3D съдържа три активни вещества: динотефуран 
(dinotefuran), пирипроксифен (pyriproxyfen) и перметрин (permethrin). 

Как се използва Vectra 3D? 

Vectra 3D се отпуска без лекарско предписание и се предлага под формата на спот-он разтвор в 
апликатори с пет различни концентрации за използване при кучета с различно тегло. 
Съдържанието на един пълен апликатор на Vectra 3D се прилага непосредствено върху кожата на 
кучето, след разделяне на козината, в една или повече точки на гърба, в зависимост от теглото 
на кучето, или в непрекъсната линия по дължината на гърба от основата на опашката до 
лопатките. Лечението може да се повтаря веднъж месечно. 

Как действа Vectra 3D? 

Активните вещества във Vectra 3D действат като „ектопаразитициди“. Това означава, че те убиват 
паразитите, които влизат в контакт с кожата или козината на животните, като например бълхи, 
кърлежи или летящи насекоми. 

Динотефуран и перметрин са инсектициди, които убиват насекомите, като действат върху 
нервната им система чрез различни механизми, перметрин има подобно действие при кърлежи. 
Динотефуран действа върху нервните рецептори, наречени никотинови ацетилхолинови 
рецептори, а перметрин влияе върху натриевите канали по повърхността на нервите, които 
играят роля в предаването на сигнали; при едновременно прилагане действието им се подсилва. 
Пирипроксифен е регулатор на растежа на насекомите, който спира жизнения цикъл на бълхите, 
като причинява производство на безплодни яйца, както и блокира развиването на младите бълхи 
във възрастни. 



 
Vectra 3D (dinotefuran / pyriproxyfen / permethrin)   
EMA/615923/2013  Страница 2/3 
 

Какви ползи от Vectra 3D са установени в проучванията? 

Ефективността на Vectra 3D срещу бълхи, кърлежи, комари и мухи е изследвана в 24 лабораторни 
проучвания и в две полеви проучвания. 

Първото полево проучване обхваща 485 кучета, опаразитени с бълхи и/или кърлежи. В него е 
показано, че при кучета, третирани веднъж с Vectra 3D, бълхите намаляват със 79 % през 4-
седмичния период на проучването, сравнено с намаление от 57 % при кучета, третирани веднъж 
с друг спот-он продукт, съдържащ две други вещества за контрол на бълхи и кърлежи, фипронил 
и (S) -метопрен. При кучетата, третирани с Vectra 3D, средно се отбелязва намаляване на 
кърлежите с 94 % за период от 4 седмици в сравнение с 97 % при другия продукт. 

Второто полево проучване обхваща 278 опаразитени с бълхи кучета, които са третирани три пъти 
месечно с Vectra 3D или с друг спот-он продукт, съдържащ фипронил и (S) -метопрен. В него е 
показано средно намаление от 95 % на бълхите при третираните с Vectra 3D кучета, в сравнение 
с 97 % при кучетата, третирани с фипронил и (S) -метопрен. 

Какви са рисковете, свързани с Vectra 3D? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Vectra 3D (които е възможно да засегнат не повече от 1 
на 1000 кучета) са краткотрайно зачервяване, сърбеж или други признаци на дискомфорт на 
мястото на прилагане. Те обикновено изчезват в рамките на 24 часа след прилагането. Други 
неблагоприятни реакции при Vectra 3D (които е възможно да засегнат не повече от 1 на 1000 
кучета) са поведенчески разстройства като повишена активност, лаене или признаци на 
тревожност, летаргия (липса на енергия) или анорексия (загуба на апетит) и признаци на 
нервната система, като например мускулен тремор (треперене). 

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции, съобщени при Vectra 3D, вижте листовката. 

Vectra 3D не трябва да се използва при котки и не трябва да се разрешава на котките да влизат в 
контакт с кучета, третирани наскоро с продукта, тъй като това може да причини вредни 
въздействия, които биха могли да се окажат фатални. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Лицата, прилагащи продукта, не трябва да пушат, ядат или пият и трябва старателно да измиват 
ръцете си след боравене с продукта. 

При случайно попадане в очите те трябва да бъдат старателно изплакнати с вода, а при случайно 
попадане върху кожата тя трябва незабавно да бъде измита с вода и сапун. 

Ако раздразнението на кожата или очите продължи или ако продуктът бъде случайно погълнат, 
незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба 
или етикетът на продукта. 

Хора с доказана свръхчувствителност (алергия) към някоя от съставките трябва да избягват 
контакт с продукта. 

След прилагане на ветеринарномедицинския продукт децата не трябва да имат контакт с 
третирани кучета в продължение за най-малко 4 часа. На третираните кучета не следва да се 
разрешава да спят при своите собственици, особено при деца, в деня на лечението. 

Мястото на прилагане трябва да се остави да изсъхне преди да се позволи на кучето да влезе в 
контакт с тъкани или мебели. 
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Защо Vectra 3D е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Vectra 3D са по-големи 
от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Vectra 3D: 

На 4 декември 2013 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Vectra 3D, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за Vectra 3D може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2019. 
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