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Vectra 3D (dinotefuraan/püriproksüfeen/permetriin) 
 Vectra 3D ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Vectra 3D ja milleks seda kasutatakse? 

Vectra 3D on veterinaarravim, mida kasutatakse koertel kirbu-ja puugiinfestatsioonide raviks ja 
ennetamiseks ning moskiitode, sääskede ja pistekärbeste tõrjeks. Ravimi toime püsib kuni kuu ning 
see takistab kirpe koorumast ja arenemast kuni kaks kuud. Vectra 3D sisaldab kolme toimeainet: 
dinotefuraani, püriproksüfeeni ja permetriini. 

Kuidas ravimit Vectra 3D kasutatakse? 

Vectra 3D on käsimüügiravim. Seda turustatakse viie eri tugevusega täpilahusena aplikaatoris 
kasutamiseks eri kehamassiga koertel. Koera karvad lükatakse lahku ja Vectra 3D ühe täis aplikaatori 
sisu kantakse vahetult koera nahale, kas ühte või mitmesse kohta seljal (olenevalt koera kehamassist) 
või pideva joonena piki selja keskjoont sabajuurest abaluudeni. Ravi tohib korrata kord kuus. 

Kuidas Vectra 3D toimib? 

Vectra 3D toimeained on ektoparasititsiidid ehk ained, mis hävitavad looma nahal või karvastikus 
elavaid parasiite, näiteks kirpe, puuke või lendputukaid. 

Insektitsiidid dinotefuraan ja permetriin hävitavad putukaid nende närvisüsteemile eri mehhanismidega 
toimides; permetriin toimib sarnaselt ka puukidele. Dinotefuraan toimib teatud närviretseptoritele 
(nikotiin-atsetüülkoliini retseptoritele) ja permetriin häirib närvide naatriumikanaleid, mis takistab 
närvisignaalide edastamist; koos kasutatuna tugevdavad toimeained üksteise toimet. Püriproksüfeen 
on putukate kasvuregulaator, mis peatab kirpude elutsükli, põhjustades viljatute munade munemist ja 
blokeerides kirpude noorstaadiumide arengu täiskasvanuks. 

Milles seisneb uuringute põhjal Vectra 3D kasulikkus? 

Vectra 3D efektiivsust kirpude, puukide, sääskede ja kärbeste vastu uuriti 24 laboriuuringus ja 2 
väliuuringus. 

Esimeses väliuuringus uuriti 485 kirbu- ja/või puugiinfestatsiooniga koera. Uuringus selgus, et üks kord 
Vectra 3D-ga ravitud koertel vähenes kirpude arv 4-nädalase uuringuperioodi jooksul 79%, võrreldes 
57% vähenemisega koertel, keda raviti muu täpiravimiga, mis sisaldas kaht muud kirbu- ja 
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puugivastast ainet, fiproniili ja (s)-metopreeni. Vectra 3D-ga ravitud koertel vähenes puukide arvukus 
4 nädala jooksul keskmiselt 94% ja teise ravimi kasutamisel 97%. 

Teises uuringus uuriti 278 kirbuinfestatsiooniga koera, keda raviti kolm korda kuu aja tagant kas 
Vectra 3D-ga või muu täpiravimiga, mis sisaldas fiproniili ja (s)-metopreeni. Selgus, et Vectra 3D-ga 
ravitud koertel vähenes kirpude arvukus keskmiselt 95% ning fiproniili ja (s)-metopreeniga ravitud 
koertel 97%. 

Mis riskid ravimiga Vectra 3D kaasnevad? 

Vectra 3D kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 koeral 1000st) on lühiajaline punetus, 
sügelus või muud ebamugavusnähud pealekandmiskohas. Nähud kaovad tavaliselt 24 tunni jooksul 
ravimi manustamisest. Vectra 3D muud kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 koeral 1000st) on 
käitumishäired, näiteks suurenenud aktiivsus, haukumine või ärevusnähud, loidus, isutus ja 
närvisüsteemi nähud, näiteks lihasevärinad. 

Vectra 3D kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Ravimit Vectra 3D ei tohi kasutada kassidel ning neil ei tohi lubada lakkuda hiljuti ravimiga ravitud 
koeri, sest see võib põhjustada kahjulikku mõju ja surma. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi käsitsemise ajal ei tohi suitsetada, süüa ega juua ning pärast ravimi kasutamist peab pesema 
hoolikalt käsi. 

Ravimi juhuslikul sattumisel silma tuleb silmad otsekohe pesta veega; ravimi juhuslikul sattumisel 
nahale tuleb nahka otsekohe pesta vee ja seebiga. 

Kui naha- või silmaärritus püsib või kui ravimit juhuslikult neelatakse, tuleb otsekohe pöörduda arsti 
poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti. 

Inimesed, kes on teadaolevalt ülitundlikud (allergilised) ravimi mis tahes toimeaine suhtes, peavad 
vältima kokkupuudet ravimiga. 

Lapsed ei tohi puutuda ravitud loomi vähemalt nelja tunni jooksul pärast veterinaarravimi 
pealekandmist. Ravitud loomadel ei tohi ravipäeval lubada magada koos omanikega, eriti lastega. 

Ravimi pealekandmiskohal tuleb lasta kuivada, enne kui koeral lastakse kokku puutuda tekstiili või 
mööbliga. 

Vectra 3D Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Vectra 3D kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Vectra 3D kohta 

Vectra 3D müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 4. detsembril 2013. 

Lisateave Vectra 3D kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2019. 
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