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Vectra 3D (dinotefuran / piriproksifen / permetrina) 
 Ħarsa ġenerali lejn Vectra 3D u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Vectra 3D u għal xiex jintuża? 

Vectra 3D huwa mediċina veterinarja li tintuża fuq il-klieb għall-kura u l-prevenzjoni ta’ 
infestazzjonijiet tal-briegħed u l-qurdien u biex tiġi miġġielda s-sand fly, in-nemus u d-dubbien tal-
irziezet. L-azzjonijiet tagħha jdumu sa xahar, u tipprevjeni l-briegħed milli jfaqqsu u milli jiżviluppaw 
għal xahrejn. Vectra 3D fih tliet sustanzi attivi: id-dinotefuran, il-piriproksifen u l-permetrina. 

Kif jintuża Vectra 3D? 

Vectra 3D jista’ jinkiseb mingħajr riċetta ta’ tabib u jiġi bħala soluzzjoni għall-użu lokalizzat 
f’applikaturi ta’ ħames qawwiet differenti għall-użu fuq klieb ta’ piżijiet differenti. Il-kontenut ta’ 
applikatur sħiħ ta’ Vectra 3D jiġi applikat direttament fuq il-ġilda tal-kelb, wara li jinferaq il-pil tiegħu, 
jew f’żona waħda jew aktar fuq in-naħa ta’ wara, skont il-piż tal-kelb, jew f’linja kontinwa tul iċ-ċentru 
tad-dahar mill-bażi tad-denb lejn il-ġewnaħ tad-dahar. Il-kura tista’ tiġi ripetuta darba fix-xahar. 

Kif jaħdem Vectra 3D? 

Is-sustanzi attivi f’Vectra 3D jaġixxu bħala “ektoparassitiċidi”. Dan ifisser li joqtlu l-parassiti li jiġu 
f’kuntatt mal-ġilda jew mal-pil tal-annimali, bħall-briegħed, il-qurdien jew l-insetti li jtiru. 

Id-dinotefuran u l-permetrina huma insettiċidi li joqtlu l-insetti billi jaġixxu fuq is-sistema nervuża 
tagħhom minn mekkaniżmi differenti; il-permetrina taġixxi wkoll bl-istess mod fuq il-qurdien. Id-
dinotefuran taġixxi fuq ir-riċetturi tan-nervituri li jissejħu riċetturi tal-aċetilkolina nikotinika u l-
permetrina tinterferixxi mal-kanali tas-sodju fuq in-nervituri li jkollhom rwol fit-trażmissjoni tas-sinjali; 
meta jitqiesu flimkien, isaħħu l-azzjoni ta’ xulxin. Il-piriproksifen hija regolatur tat-tkabbir tal-insetti li 
jwaqqaf iċ-ċiklu tal-ħajja tal-briegħed billi jikkawża l-produzzjoni ta’ bajd infertili kif ukoll jimblokka l-
iżvilupp ta’ stadji tal-briegħed iż-żgħar milli jsiru adulti. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Vectra 3D li ħarġu mill-istudji? 

L-effettività ta’ Vectra 3D kontra l-briegħed, il-qurdien, in-nemus u d-dubbien ġiet investigata f’24 
studju tal-laboratorju u f’żewġ studji fuq il-post. 

L-ewwel studju fuq il-post involva 485 kelb b’infestazzjonijiet tal-briegħed u/jew tal-qurdien. Dan wera 
li l-klieb ikkurati darba b’Vectra 3D kellhom il-briegħed imnaqqas b’79 % matul il-perjodu ta’ studju ta’ 
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4 ġimgħat meta mqabbel ma’ tnaqqis ta’ 57 % għall-klieb ikkurati darba bi prodott ieħor ta’ użu 
lokalizzat li fih żewġ sustanzi oħra li jikkontrollaw il-briegħed u l-qurdien, il-fipronil u l-(s)-metopren. 
Il-klieb ikkurati b’Vectra 3D kellhom tnaqqis medju ta’ qurdien ta’ 94 % matul 4 ġimgħat meta 
mqabbla ma’ 97 % mal-prodott l-ieħor. 

It-tieni studju fuq il-post involva 278 kelb b’infestazzjonijiet tal-briegħed li ġew ikkurati tliet darbiet 
f’intervalli ta’ kull xahar jew b’Vectra 3D jew inkella prodott ieħor ta’ użu lokalizzat li fih il-fipronil u l-
(s)-metopren. Dan wera li klieb ikkurati b’Vectra 3D kellhom medja ta’ tnaqqis fl-għadd ta’ briegħed ta’ 
95 % meta mqabbla ma’ 97 % għall-klieb ikkurati bil-fipronil u l-(s)-metopren. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Vectra 3D? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Vectra 3D (li jistgħu jaffettwaw mhux aktar minn kelb 1 minn kull 
1000) huma ħmura b’ħajja qasira, ħakk jew sinjali oħrajn ta’ skumdità fis-sit tal-applikazzjoni. Dawn 
normalment jisparixxu fi żmien 24 siegħa wara l-għoti tal-mediċina. Effetti sekondarji oħra b’Vectra 3D 
(li jistgħu jaffettwaw mhux aktar minn kelb 1 minn kull 1000) huma disturbi fl-imġiba bħal żieda fl-
attività, inbiħ jew sinjali ta’ ansjetà, letarġija (nuqqas ta’ enerġija), jew anoressija (telf ta’ aptit), u 
sinjali tas-sistema nervuża bħal tregħid ta’ muskoli (rogħda). 

Għal-lista sħiħa ta’ effetti sekondarji rrappurtati b’Vectra 3D, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Vectra 3D m’għandux jintuża fuq il-qtates u wieħed m’għandux jitħalla li jnaddaf klieb reċentement 
ikkurati bil-mediċina, peress li dan jista’ jikkawża effetti ta’ ħsara li jistgħu jkunu fatali. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

Persuni li japplikaw il-mediċina m’għandhomx ipejpu, jieklu jew jixorbu u għandhom jaħslu jdejhom 
sew wara li jużaw il-prodott. 

F’każ ta’ esponiment aċċidentali għall-għajnejn, l-għajnejn għandhom jitlaħalħu bl-ilma u f’każ ta’ 
esponiment aċċidentali għall-ġilda, il-ġilda għandha tinħasel bis-sapun u bl-ilma immedjatament. 

Jekk l-irritazzjoni tal-ġilda jew tal-għajnejn tippersisti, jew jekk il-mediċina veterinarja tinbela’ bi żball, 
wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta għandhom 
jintwerew lit-tabib. 

Persuni b’ipersensittività (allerġija) magħrufa għal xi waħda mis-sustanzi għandhom jevitaw il-kuntatt 
mal-prodott. 

It-tfal ma għandhomx imissu l-klieb ikkurati għal mill-inqas erba’ sigħat wara l-applikazzjoni tal-
mediċina veterinarja. Il-klieb ikkurati ma għandhomx jitħallew jorqdu mas-sidien tagħhom, 
speċjalment mat-tfal, fil-jum tal-kura. 

Is-sit tal-applikazzjoni għandu jitħalla jinxef qabel ma l-kelb jitħalla jiġi f’kuntatt mad-drappijiet jew l-
għamara. 

Għalfejn Vectra 3D huwa awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Vectra 3D huma akbar mir-riskji tiegħu u 
li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 
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Informazzjoni oħra dwar Vectra 3D 

Vectra 3D ngħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fl-4 ta’ Diċembru 2013. 

Aktar informazzjoni dwar Vectra 3D tinstab fis-sit elettroniku tal-
Aġenzija:ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Marzu 2019. 
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