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Vectra 3D (dinotefuraani/pyriproksifeeni/permetriini) 
 Yleistiedot Vectra 3D -valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Vectra 3D on ja mihin sitä käytetään? 

Vectra 3D on eläinlääke, jota käytetään koirien kirppu- ja punkkitartuntojen hoitoon ja ehkäisyyn sekä 
hiekkasääskien, hyttysten ja pistokärpästen torjuntaan. Sen vaikutus kestää korkeintaan kuukauden, 
ja se estää kirppuja kuoriutumasta ja kehittymästä kahden kuukauden ajan. Vectra 3D sisältää kolmea 
vaikuttavaa ainetta: dinotefuraania, pyriproksifeenia ja permetriiniä. 

Miten Vectra 3D -valmistetta käytetään? 

Vectra 3D -valmistetta saa ilman lääkemääräystä. Sitä on saatavana paikallisvaleluliuoksena 
asettimissa viitenä eri vahvuutena, joita käytetään eripainoisilla koirilla. Yhden täyden Vectra 3D -
asettimen sisältö levitetään suoraan koiran iholle, kun sen turkkiin on tehty jakaus, joko yhteen tai 
useampaan kohtaan koiran selässä riippuen koiran painosta, tai yhtäjaksoisesti linjassa hännän 
juuresta lapoihin.  Hoito voidaan toistaa kerran kuukaudessa. 

Miten Vectra 3D vaikuttaa? 

Vectra 3D:n vaikuttavat aineet toimivat tappamalla ulkoloisia. Ne tappavat siis sellaisia loisia, jotka 
tulevat kosketuksiin eläimen ihon tai turkin kanssa, kuten kirppuja, punkkeja tai lentäviä hyönteisiä. 

Dinotefuraani and permetriini ovat hyönteismyrkkyjä, jotka tappavat hyönteiset vaikuttamalla eri 
tavoin niiden hermojärjestelmään. Permetriini vaikuttaa samalla tavoin myös punkkeihin. Dinotefuraani 
vaikuttaa hermoreseptoreihin nimeltä nikotiiniasetyylikoliinireseptorit ja permetriini vaikuttaa hermojen 
natriumkanaviin, joilla on tehtävä signaalien välittämisessä; yhdessä annettuina aineet vahvistavat 
toistensa vaikutusta. Pyriproksifeeni säätelee hyönteisten kasvua: se keskeyttää kirppujen 
kehityskierron aiheuttamalla lisääntymiskyvyttömien munien kehittymistä ja estämällä kirppujen 
kehittymisen varhaisemmista kehitysvaiheista aikuisiksi. 

Mitä hyötyä Vectra 3D -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Vectra 3D -valmisteen tehoa kirppuja, punkkeja, hyttysiä ja kärpäsiä vastaan tutkittiin 24 
laboratoriotutkimuksessa ja kahdessa kenttätutkimuksessa. 

Ensimmäisessä kenttätutkimuksessa oli 485 koiraa, joilla oli kirppu- ja/tai punkkitartuntoja. Tutkimus 
osoitti, että koirilla, joita oli hoidettu kerran Vectra 3D -valmisteella, kirput olivat 4 viikkoa kestäneen 
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tutkimuksen aikana vähentyneet 79 %, kun vastaava osuus oli 57 % koirilla, joita oli hoidettu kerran 
toisella valelutuotteella, joka sisälsi kahta muuta kirppuja ja punkkeja torjuvaa ainetta, fiproniilia ja 
(S)-metopreeniä. Vectra 3D -valmisteella hoidetuilla koirilla punkit vähenivät keskimäärin 94 % 
neljässä viikossa, kun vastaava osuus toisella valmisteella oli 97 %. 

Toisessa kenttätutkimuksessa oli 278 koiraa, joilla oli kirpputartuntoja ja joita oli hoidettu kolme kertaa 
kuukauden välein joko Vectra 3D -valmisteella tai toisella valelutuotteella, joka sisälsi fiproniilia ja (S)-
metopreeniä. Tutkimus osoitti, että Vectra 3D -valmisteella hoidetuilla koirilla kirppujen määrä oli 
vähentynyt keskimäärin 95 %, kun vastaava osuus fiproniilia ja (S)-metopreeniä sisältävällä 
valmisteella hoidetuilla koirilla oli 97 %. 

Mitä riskejä Vectra 3D -valmisteeseen liittyy? 

Vectra 3D -valmisteen yleisimmät haittavaikutukset (joita voi esiintyä yhdellä 1 000 koirasta) ovat 
lyhytaikainen punoitus, kutina tai muut epämukavuudesta/vaivasta kertovat merkit kohdassa, johon 
valmistetta on levitetty. Ne häviävät tavallisesti 24 tunnin kuluessa valmisteen antamisesta. Muita 
Vectra 3D -valmisteen haittavaikutuksia (joita voi esiintyä korkeintaan yhdellä 1 000 koirasta) ovat 
käytöshäiriöt, kuten lisääntynyt aktiivisuus, haukkuminen tai ahdistuksen merkit, letargia (energian 
puute), ruokahalun puute ja hermostoon liittyvät oireet, kuten lihasten vapina. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Vectra 3D -valmisteen ilmoitetuista haittavaikutuksista. 

Vectra 3D -valmistetta ei saa käyttää kissoilla eikä niiden saa antaa olla kosketuksissa koiriin, joita on 
hiljan hoidettu lääkkeellä, koska se voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka voivat olla hengenvaarallisia. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Lääkkeen antamisen yhteydessä ei saa tupakoida, syödä tai juoda, ja kädet tulee pestä huolellisesti 
lääkkeen käsittelyn jälkeen. 

Jos lääkettä joutuu vahingossa silmiin, huuhtele silmät perusteellisesti vedellä, ja jos lääkettä joutuu 
vahingossa iholle, huuhtele iho heti saippualla ja vedellä. 

Jos ihon tai silmien ärsytys jatkuu tai jos nielet lääkettä vahingossa, hakeudu välittömästi lääkäriin ja 
näytä pakkausseloste tai myyntipakkaus lääkärille. 

Henkilöiden, joiden tiedetään olevan yliherkkiä jollekin lääkkeen valmistusaineelle, on vältettävä 
kosketusta lääkkeen kanssa. 

Lapset eivät saa käsitellä koiria ainakaan neljään tuntiin sen jälkeen, kun koiralle on annettu lääkettä. 
Hoidettujen koirien ei saa antaa hoitopäivänä nukkua omistajiensa, varsinkaan lasten kanssa. 

Valelukohdan on annettava kuivua, ennen kuin koiran annetaan olla kosketuksissa kankaisiin tai 
kalusteisiin. 

Miksi Vectra 3D on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Vectra 3D -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 
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Muuta tietoa Vectra 3D -valmisteesta 

Vectra 3D sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 4. joulukuuta 2013. 

Lisää tietoa Vectra 3D -valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2019. 
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