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Vectra 3D (dinotefuranas / piriproksifenas / permetrinas) 
 Vectra 3D ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Vectra 3D ir kam jis naudojamas? 

Vectra 3D – tai veterinarinis vaistas, naudojamas šunims, gydant blusų ir erkių infestacijas ir siekiant 
jų išvengti, taip pat siekiant atbaidyti smėlines muses, uodus ir arklines muses. Vaisto poveikis trunka 
iki mėnesio. Jis slopina blusų kiaušinėlių brendimą ir blusų vystymąsi du mėnesius. Vectra 3D sudėtyje 
yra trijų veikliųjų medžiagų: dinotefurano, piriproksifeno ir permetrino. 

Kaip naudoti Vectra 3D? 

Vectra 3D galima įsigyti be recepto. Jis tiekiamas kaip užlašinamasis tirpalas lašintuvuose penkių 
skirtingų stiprumų, kad būtų galima naudoti skirtingo svorio šunims. Vieno pilno Vectra 3D 
aplikatoriaus turinys užlašinamas tiesiogiai ant šuns odos praskyrus kailį vienoje arba keliose nugaros 
vietose (atsižvelgiant į šuns svorį) arba brėžiant nepertraukiamą juostą per nugaros vidurį nuo 
uodegos pagrindo iki menčių tiesiai ant šuns odos. Gydymas gali būti kartojamas kartą per mėnesį. 

Kaip veikia Vectra 3D? 

Vectra 3D veikliosios medžiagos veikia kaip vadinamieji ektoparaziticidai. Tai reiškia, kad dėl jų 
poveikio žūsta su gyvūnų oda arba kailiu kontaktuojantys parazitai, kaip antai blusos, erkės ar 
skraidantys vabzdžiai. 

Dinotefuranas ir permetrinas – tai insekticidai, kurių žudomasis poveikis vabzdžiams pasireiškia 
skirtingais veikimo mechanizmais per vabzdžių nervų sistemas; permetrinas taip pat turi panašų 
poveikį erkėms. Dinotefuranas veikia nervų receptorius, vadinamus nikotino acetilcholino receptoriais, 
o permetrinas trikdo nervų natrio kanalus, kurie atlieka signalų perdavimo funkciją; naudojami kartu, 
jie sustiprina vienas kito poveikį. Piriproksifenas yra vabzdžių augimo reguliatorius, kuris sustabdo 
blusų gyvenimo ciklą sukeldamas nevaisingų kiaušinėlių gamybą ir neleisdamas blusoms vystytis tose 
stadijose, kuriose jaunos blusos subręsta. 

Kokia Vectra 3D nauda nustatyta tyrimuose? 

Vectra 3D poveikio blusoms, erkėms, uodams ir musėms veiksmingumas buvo tiriamas atliekant 24 
laboratorinius tyrimus ir du tyrimus natūraliomis sąlygomis. 
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Pirmame tyrime natūraliomis sąlygomis buvo tiriami 485 blusomis ir (arba) erkėmis užsikrėtę šunys. 
Nustatyta, kad šunims, kuriems vieną kartą užlašinta Vectra 3D, per 4 savaičių tyrimo laikotarpį blusų 
skaičius šunų kailyje sumažėjo 79 proc., palyginti su 57 proc. šunims, kuriems užlašinta kito 
preparato, kurio sudėtyje buvo blusas ir erkes kontroliuojančių medžiagų – fipronilo ir (s)-metopreno. 
Per 4 savaites erkių skaičius šunų, kuriems buvo užlašinta Vectra 3D, kailyje sumažėjo 94 proc., o 
kontrolinėje grupėje – 97 proc. 

Antrasis natūraliomis sąlygomis atliktas tyrimas su 278 blusomis užsikrėtusiais šunimis, kurie buvo 
gydomi kartą per mėnesį tris mėnesius, naudojant Vectra 3D ar kitą užlašinamąjį preparatą, kurio 
sudėtyje buvo fipronilo ir (s)-metopreno. Tyrimas parodė, kad blusų skaičius šunų, kuriems buvo 
užlašinta Vectra 3D, kailyje sumažėjo 95 proc., o šunų, kuriems užlašinta fipronilo su (s)-metoprenu – 
97 proc. 

Kokia rizika siejama su Vectra 3D naudojimu? 

Dažniausi Vectra 3D šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1 šuniui iš 1000) yra 
trumpalaikis paraudimas, niežulys ar kiti nemalonūs pojūčiai vaisto užlašinimo vietoje. Jie paprastai 
išnyksta per 24 valandas nuo vaisto užlašinimo. Kiti Vectra 3D sukeliami šalutiniai reiškiniai (galintys 
pasireikšti ne daugiau kaip 1 šuniui iš 1000) yra elgsenos sutrikimai, kaip antai padidėjęs aktyvumas, 
lojimas ar nerimo požymiai, letargija (energijos trūkumas) ar anoreksija (apetito praradimas) ir nervų 
sistemos simptomai, kaip antai raumenų drebulys. 

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Vectra 3D, sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 

Vectra 3D negalima naudoti katėms ir joms negalima leisti laižyti šunų, kuriems užlašinta šio vaisto, 
nes jis gali sukelti žalingą poveikį, kuris gali būti mirtinas. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Naudojant šį vaistą, negalima rūkyti, valgyti ar gerti, o jį panaudojus, reikia kruopščiai nusiplauti 
rankas. 

Jeigu vaisto atsitiktinai patektų į akis, jas reikia atidžiai praplauti vandeniu, o vaisto patekus ant odos – 
odą reikėtų nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu. 

Odos ar akių sudirginimui nepraėjus arba atsitiktinai nurijus veterinarinio vaisto, reikia nedelsiant 
kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam informacinį lapelį arba etiketę. 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (alergija) bent vienai iš sudedamųjų dalių, turėtų 
vengti sąlyčio su preparatu. 

Užlašinus veterinarinio vaisto, vaikams negalima šuns liesti rankomis ne mažiau kaip 4 valandas. Tą 
dieną, kai užlašinama vaisto, negalima leisti šunims miegoti kartu su savo šeimininkais, ypač vaikais. 

Prieš šuniui leidžiant liestis prie audinių ar baldų užlašinimo vieta turi būti nudžiūvusi. 

Kodėl Vectra 3D buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Vectra 3D nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali 
būti registruotas vartoti ES. 
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Kita informacija apie Vectra 3D 

Visoje ES galiojantis Vectra 3D registracijos pažymėjimas suteiktas 2013 m. gruodžio 4 d. 

Daugiau informacijos apie Vectra 3D rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. kovo mėn. 
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