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Vectra 3D (dinotefurāns/piriproksifēns/permetrīns) 
 Vectra 3D pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Vectra 3D un kāpēc tās lieto? 

Vectra 3D ir veterinārās zāles, ko lieto suņiem, lai ārstētu un novērstu blusu un ērču invāziju, kā arī lai 
atvairītu smilšu mušas, odus un sīvās mušas. To darbība ilgst līdz pat mēnesim, un tās novērš blusu 
perēšanu un attīstību divus mēnešus. Vectra 3D satur trīs aktīvās vielas: dinotefurāns, piriproksifēns 
un permetrīns. 

Kā lieto Vectra 3D? 

Vectra 3D var iegādāties bez receptes, un tās ir pieejamas kā šķīdums pilināšanai uz ādas piecu 
dažādu stiprumu aplikatoros, kas paredzēti suņiem ar dažādu svaru. Viena pilna Vectra 3D aplikatora 
saturu uzklāj tieši uz suņa ādas, pašķirot vilnu, vai nu vienā vai vairākās vietās uz muguras, atkarībā 
no suņa svara, vai arī nepārtrauktā līnijā uz muguras no astes pamatnes līdz lāpstiņām. Ārstēšanu var 
atkārtot reizi mēnesī. 

Kā Vectra 3D darbojas? 

Vectra 3D aktīvās vielas darbojas kā ektoparaziticīdi. Tas nozīmē, ka tās iznīcina parazītus, kas nonāk 
saskarē ar dzīvnieka ādu vai kažoku, piemēram, blusas, ērces un lidojošus kukaiņus. 

Dinotefurāns un permetrīns ir insekticīdi, kas nogalina kukaiņus, ar dažādiem mehānismiem 
iedarbojoties uz to nervu sistēmām; permetrīns līdzīgi iedarbojas arī uz ērcēm. Dinotefurāns iedarbojas 
uz nervu receptoriem, t. s. nikotīnskābes acetilholīna receptoriem; permetrīns ietekmē nātrija kanālus 
uz nerviem, kuriem ir nozīme signālu pārraidē; abi kopā tie savstarpēji pastiprina iedarbību. 
Piriproksifēns ir kukaiņu augšanas regulators, kas aptur blusu dzīves ciklu, ražojot neauglīgas olas, kā 
arī bloķējot posmu, kad jaunas blusas pārtop par pieaugušiem kukaiņiem. 

Kādi Vectra 3D ieguvumi atklāti pētījumos? 

Vectra 3D efektivitāte pret blusām, ērcēm, odiem un mušām tika pētīta 24 pētījumos laboratorijās un 
divos lauka pētījumos. 

Pirmajā pētījumā iesaistīja 485 suņus ar blusu un/vai ērču invāziju. Tas parādīja, ka suņiem, kurus 
ārstēja vienu reizi ar Vectra 3D, četru nedēļu ilgā pētījumā blusu skaits samazinājās par 79 %, 
salīdzinot ar 57 % samazinājumu suņiem, kurus vienu reizi ārstēja ar citu līdzekli, kas satur divas citas 
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blusas un ērces kontrolējošas vielas, proti, fipronilu un (S)-metoprēnu. Ar Vectra 3D ārstētiem suņiem 
četru nedēļu laikā ērču skaits vidēji samazinājās par 94 % salīdzinājumā ar 97 %, ārstējot ar citām 
zālēm. 

Otrajā pētījumā piedalījās 278 suņi ar blusu invāziju, kuri tika ārstēti trīs reizes ik mēnesi vai nu ar 
Vectra 3D, vai citām ārīgi lietojamām zālēm, kas satur fipronilu un (S)-metoprēnu. Tika pierādīts, ka ar 
Vectra 3D ārstētiem suņiem blusu skaits samazinājās vidēji par 95 %, salīdzinot ar 97 % suņiem, kas 
ārstēti ar fipronilu un (S)-metoprēnu. 

Kāds risks pastāv, lietojot Vectra 3D? 

Visbiežāk novērotās Vectra 3D blakusparādības (kas var ietekmēt līdz 1 no 1000 suņiem) ir īslaicīgs 
apsārtums, nieze vai citas nepatīkamas pazīmes uzklāšanas vietā. Tās parasti izzūd 24 stundu laikā 
pēc ievadīšanas. Citas Vectra 3D blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 1000 suņiem) ir uzvedības 
traucējumi, piemēram, palielināta aktivitāte, riešana vai trauksmes pazīmes, letarģija (enerģijas 
trūkums) vai anoreksija (apetītes zudums), kā arī nervu sistēmas traucējumi, piemēram, muskuļu trīce 
(drebēšana). 

Pilnu visu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Vectra 3D, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Vectra 3D nedrīkst lietot kaķiem, un nedrīkst frizēt suņus, kas nesen ārstēti ar zālēm, jo tas var 
dzīvniekam nopietni kaitēt līdz pat letālam iznākumam. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Cilvēki, kuri rīkojas ar šīm zālēm, nedrīkst smēķēt, ēst vai dzert, kā arī viņiem pēc rīkošanās ar zālēm 
kārtīgi jānomazgā rokas. 

Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, acis rūpīgi jāizskalo ar ūdeni, un, ja notikusi nejauša iedarbība uz 
ādu, āda nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. 

Ja ādas vai acu kairinājums saglabājas vai ja veterinārās zāles tiek nejauši norītas, nekavējoties 
jākonsultējas ar ārstu un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Cilvēkiem, kuriem ir diagnosticēta paaugstināta jutība (alerģija) pret kādu no sastāvdaļām, jāizvairās 
no saskares ar šīm zālēm. 

Bērni nedrīkst aiztikt ārstētos suņus vismaz četras stundas pēc tam, kad ir uzklātas veterinārās zāles. 
Ārstētie suņi nedrīkst gulēt kopā ar īpašniekiem ārstēšanas dienā, īpaši bērniem. 

Jāļauj zāļu uzklāšanas vietai nožūt, pirms suns nonākt saskarē ar audumiem vai mēbelēm. 

Kāpēc Vectra 3D tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Vectra 3D, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Vectra 3D 

Vectra 3D 2013. gada 4. decembrī tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Vectra 3D ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019.03. 
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