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Vectra 3D (dinotefurán / piriproxifen / permetrin) 
 A Vectra 3D-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Vectra 3D és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Vectra 3D egy állatgyógyászati készítmény, amelyet bolha- és kullancsfertőzések kezelésére és 
megelőzésére, valamint homoki legyek, szúnyogok és szuronyos istállólegyek elriasztására 
alkalmaznak kutyáknál. Hatása legfeljebb egy hónapig tart, és két hónapig megakadályozza a bolhák 
kikelését és fejlődését. A Vectra 3D három hatóanyagot tartalmaz: dinotefuránt, piriproxifent és 
permetrint. 

Hogyan kell alkalmazni a Vectra 3D-t? 

A Vectra 3D recept nélkül, rácsepegtető oldat formájában, applikátorban kapható öt különböző 
hatáserősségben, különböző testsúlyú kutyák kezelésére. Egy teli Vectra 3D applikátor tartalmát a szőr 
szétválasztását követően közvetlenül a kutya bőrére kell felvinni, a kutya testsúlyának függvényében 
egy vagy több ponton a háton, vagy egy folyamatos vonalban a hát középvonalában a farok tövétől a 
lapockákig. A kezelés havonta egyszer megismételhető. 

Hogyan fejti ki hatását a Vectra 3D? 

A Vectra 3D hatóanyagai „ektoparaziticidként” hatnak. Ez azt jelenti, hogy elpusztítják az élősködőket, 
amelyek az állat bőrére vagy szőrzetére kerülnek, például a bolhákat, a kullancsokat és a repülő 
rovarokat. 

A dinotefurán és a permetrin inzekticidek, amelyek az idegrendszerre különböző módokon hatva 
pusztítják el a rovarokat; a permetrin kullancsokra is hasonlóan hat. A dinotefurán a nikotinerg 
acetilkolin receptor elnevezésű idegi receptorokra hat, míg a permetrin az idegsejteken lévő 
nátriumcsatornákat befolyásolja, amelyek a jelzések átvitelében játszanak szerepet; ezek együttesen 
adva erősítik egymás hatását. A piriproxifen egy rovarnövekedés-szabályozó, amely úgy állítja le a 
bolha életciklusát, hogy terméketlen peték termelését váltja ki és blokkolja a bolhafejlődés juvenilis 
szakaszait. 
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Milyen előnyei voltak a Vectra 3D alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Vectra 3D bolhák, kullancsok, szúnyogok és legyek elleni hatékonyságát 24 laboratóriumi 
vizsgálatban és két terepvizsgálatban tanulmányozták. 

Az egyik terepvizsgálatban 485, bolha és/vagy kullancs által fertőzött kutya vett részt. A vizsgálat 
kimutatta, hogy a Vectra 3D-vel egyszer kezelt kutyák esetében a bolhák száma a 4 hetes vizsgálati 
periódusban 79%-kal csökkent, míg egy másik, a bolhák és kullancsok elleni védekezésre szolgáló két 
másik hatóanyagot, fipronilt és (s)-metoprént tartalmazó rácsepegtetős termékkel kezelt kutyáknál a 
csökkenés 57% volt. A Vectra 3D-vel kezelt kutyák esetében 4 hét alatt a kullancsok számának átlagos 
csökkenése 94% volt, míg a másik termék esetében 97%. 

A második terepvizsgálatban 278, bolha által fertőzött kutyát vizsgáltak, amelyeket egy hónapos 
időközönként, három alkalommal Vectra 3D-vel vagy egy másik, fipronilt és (s)-metoprént tartalmazó 
rácsepegtetős termékkel kezeltek. A vizsgálat kimutatta, hogy a Vectra 3D-vel kezelt kutyáknál a 
bolhák számának átlagos csökkenése 95%, míg a fipronillel és (s)-metoprénnel kezelt kutyáknál 97% 
volt. 

Milyen kockázatokkal jár a Vectra 3D alkalmazása? 

A Vectra 3D leggyakoribb mellékhatásai (1000 kutya közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet) az alkalmazás 
helyén fellépő rövid ideig tartó bőrpír, viszketés vagy a kellemetlen érzetre utaló egyéb tünetek. Ezek 
általában az alkalmazást követő 24 órán belül elmúlnak. A Vectra 3D egyéb mellékhatásai (1000 kutya 
közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet) a magatartási zavarok, például a túlzott aktivitás, ugatás vagy a 
szorongás jelei, levertség (kimerültség) vagy az étvágytalanság, valamint az idegrendszeri tünetek, 
például az izomremegés. 

A Vectra 3D alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a használati 
utasításban található. 

A Vectra 3D nem alkalmazható macskákon, és macskáknak nem szabad engedni, hogy nemrégiben 
kezelt kutyákat nyalogassanak, mivel az akár végzetes kimenetelű károsodást is okozhat. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A készítmény alkalmazása közben ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos, utána pedig alaposan 
kezet kell mosni. 

Véletlen szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel ki kell öblíteni. Véletlen bőrre kerülés esetén a bőrt 
szappannal és vízzel azonnal le kell mosni. 

Amennyiben a bőr- vagy szemirritáció nem múlik el, valamint véletlen lenyelés esetén haladéktalanul 
orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

Bármelyik összetevő iránti ismert túlérzékenység (allergia) esetén kerülni kell a készítménnyel való 
érintkezést. 

Gyermekek nem érintkezhetnek a kezelt kutyákkal az állatgyógyászati készítmény alkalmazását 
követően legalább négy óráig. A kezelés napján nem szabad hagyni, hogy a kezelt kutyák gazdáikkal, 
főként gyermekekkel együtt aludjanak. 

A kutyának nem szabad megengedni, hogy a lakástextíliákkal vagy bútorokkal érintkezzen mielőtt az 
alkalmazás helye meg nem szárad. 
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Miért engedélyezték a Vectra 3D forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Vectra 3D alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Vectra 3D-vel kapcsolatos egyéb információ 

2013. december 4-én a Vectra 3D az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

A Vectra 3D-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 03-2019. 
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