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Vectra 3D 
(dinotefuranum/pyriproxyfenum/permethrinum) 
 Přehled informací o přípravku Vectra 3D a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Vectra 3D a k čemu se používá? 

Vectra 3D je veterinární léčivý přípravek, který se používá u psů k léčbě a prevenci infestace 
(napadení) blechami a klíšťaty a k odpuzení flebotomů (písečných much), komárů a bodalek stájových. 
Jeho účinek přetrvává po dobu až jednoho měsíce, přičemž po dobu dvou měsíců zabraňuje líhnutí a 
vývoji dospělců blech. Přípravek Vectra 3D obsahuje tři léčivé látky: dinotefuran, pyriproxyfen a 
permethrin. 

Jak se přípravek Vectra 3D používá? 

Přípravek Vectra 3D je vydáván bez předpisu. Je dostupný ve formě roztoku pro nakapání na kůži – 
spot-on v aplikátorech o pěti různých silách k použití u psů o různé živé hmotnosti. Obsah jednoho 
plného aplikátoru přípravku Vectra 3D se nanese po rozhrnutí srsti přímo na kůži psa buď do jednoho či 
více míst na hřbetu, a to v závislosti na jeho živé hmotnosti, nebo podél celé linie hřbetu od kořene 
ocasu až ke kohoutku. Ošetření je možné opakovat jednou za měsíc. 

Jak přípravek Vectra 3D působí? 

Léčivé látky v přípravku Vectra 3D působí jako „ektoparazitika“. Znamená to, že hubí parazity, kteří 
přicházejí do styku s kůží nebo srstí zvířat, například blechy, klíšťata nebo létající hmyz. 

Dinotefuran a permethrin jsou insekticidy, které usmrcují hmyz tím, že různými mechanismy působí 
na jejich nervový systém, přičemž permethrin rovněž působí podobným způsobem na klíšťata. 
Dinotefuran působí na nervové receptory nazývané nikotinové acetylcholinové receptory a permethrin 
zasahuje do sodíkových kanálů na nervech, které hrají roli při přenosu signálů. Pokud jsou podány 
společně, vzájemně posilují své působení. Pyriproxyfen je regulátor růstu hmyzu, který zastavuje 
vývojový cyklus blech tím, že vyvolává produkci sterilních vajíček a rovněž blokuje přeměnu 
juvenilních (nedospělých) stadií blech v dospělý hmyz. 

Jaké přínosy přípravku Vectra 3D byly prokázány v průběhu studií? 

Účinnost přípravku Vectra 3D proti blechám, klíšťatům, komárům, písečným mouchám a bodalkám 
stájovým byla zkoumána ve 24 laboratorních a 2 terénních studiích. 
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Do první terénní studie bylo zařazeno 485 psů napadených blechami anebo klíšťaty. Bylo v ní 
prokázáno, že u psů, kteří byli jednorázově ošetřeni přípravkem Vectra 3D, došlo za 4 týdny průběhu 
studie ke zmírnění infestace blechami o 79 %, zatímco u psů, kteří byli jednorázově ošetřeni jiným 
přípravkem pro nakapání na kůži s obsahem dvou odlišných látek ke kontrole infestace blechami a 
klíšťaty, fipronilem a (s)-methoprenem, se pro srovnání jednalo o 57 %. U psů ošetřených přípravkem 
Vectra 3D bylo v průběhu 4 týdnů zaznamenáno průměrné zmírnění infestace klíšťaty o 94 %, zatímco 
u druhého přípravku se pro srovnání jednalo o 97 %. 

Do druhé terénní studie bylo zařazeno 278 psů napadených blechami, kteří byli třikrát v měsíčních 
intervalech ošetřeni buď přípravkem Vectra 3D, nebo jiným přípravkem pro nakapání na kůži 
obsahujícím fipronil a (s)-methopren. Ukázalo se, že psi ošetření přípravkem Vectra 3D vykázali 
průměrné snížení počtu blech o 95 %, zatímco u psů ošetřených fipronilem a (s)-methoprenem se pro 
srovnání jednalo o 97 %. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Vectra 3D? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Vectra 3D (které mohou postihnout až 1 psa z 1 000) jsou 
přechodné zarudnutí, svědění nebo jiné známky nepohodlí v místě podání. Obvykle vymizí do 24 hodin 
po aplikaci přípravku. Dalšími nežádoucími účinky přípravku Vectra 3D (které mohou postihnout až 
1 psa z 1 000) jsou poruchy chování, například zvýšená aktivita, štěkání nebo příznaky neklidu, 
letargie (nedostatek energie) nebo anorexie (ztráta chuti k jídlu) a neurologické příznaky, jako je 
svalový třes. 

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Vectra 3D je uveden 
v příbalové informaci. 

Přípravek Vectra 3D se nesmí používat u koček. Kočkám navíc nesmí být povoleno olizovat psy, kteří 
byli nedávno ošetřeni tímto léčivým přípravkem, neboť to může mít škodlivé účinky, jež mohou být 
smrtelné. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Osoby, které léčivý přípravek podávají, by neměly kouřit, jíst ani pít, přičemž po manipulaci s ním by si 
měly důkladně umýt ruce. 

V případě náhodného zasažení očí je třeba oči důkladně vypláchnout vodou a v případě náhodného 
potřísnění kůže je nutné kůži ihned omýt mýdlem a vodou. 

Při přetrvávajícím podráždění očí či kůže nebo v případě náhodného pozření tohoto veterinárního 
léčivého přípravku je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo 
etiketu praktickému lékaři. 

Osoby se známou přecitlivělostí (alergií) na kteroukoli další složku tohoto přípravku by se měly 
kontaktu s ním vyhnout. 

Děti nesmí manipulovat s ošetřeným psem po dobu nejméně 4 hodin po podání tohoto veterinárního 
léčivého přípravku. V den podání přípravku by ošetření psi neměli mít dovoleno spát se svými majiteli, 
zvláště s dětmi. 

Je třeba vyčkat do úplného vyschnutí místa podání, než umožníte ošetřenému psovi, aby přišel do 
kontaktu s potahy nebo nábytkem. 
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Na základě čeho byl přípravek Vectra 3D registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Vectra 3D převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Vectra 3D 

Přípravku Vectra 3D bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 4. prosince 
2013. 

Další informace o přípravku Vectra 3D jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v březnu 2019. 
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