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Vectra Felis (dinotefuran / pyriproxyfen) 
Преглед на Vectra Felis и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Vectra Felis и за какво се използва? 

Vectra Felis е ветеринарномедицински продукт, който се използва за лечение и превенция на 
опаразитяване с бълхи при котки. Продуктът предотвратява също намножаването и развитието на 
бълхите в околната среда на котката. 

Как се използва Vectra Felis? 

Vectra Felis се предлага под формата на спот-он разтвор в апликатор и се отпуска без лекарско 
предписание. Съдържанието на един пълен апликатор Vectra Felis се нанася директно върху 
кожата на котката, след разтваряне на козината в основата на главата. Препоръчва се третиране 
на котките вечер. Едно прилагане на Vectra Felis предотвратява бълхи за един месец и спира 
жизнения цикъл на бълхите, предотвратявайки по този начин инфестация с бълхи в околната 
среда на котката за три месеца. Необходимостта от повторно третиране на котките и интервалът 
между третиранията следва да се оцени от ветеринарен лекар. 

Как действа Vectra Felis? 

Vectra Felis действа като ектопаразитицид. Това означава, че убива паразитите по кожата или в 
козината на животните, например бълхи, хранещи се върху кожата на животното. 

Динотефуран е инсектицид, който убива насекомите, като действа върху рецептори (прицел) в 
нервната им система, наречени никотинови ацетилхолинови рецептори. Пирипроксифен е 
регулатор на растежа на насекомите, който спира жизнения цикъл на бълхите, като предизвиква 
отделянето на безплодни яйца и блокира развитието на незрелите стадии на бълхите и 
превръщането им във възрастни. 

Какви ползи от Vectra Felis са установени в проучванията? 

Ефективността на Vectra Felis против бълхи е изследвана в голям брой лабораторни проучвания и 
в едно практическо проучване. 

Практическото проучване обхваща 129 опаразитени с бълхи котки, които са третирани веднъж 
месечно в продължение на три последователни месеца с Vectra Felis или с друг спот-он продукт, 
съдържащ две различни субстанции, фипронил и (S)-метопрен, контролиращи бълхите. Vectra 
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Felis е също толкова ефективен, колкото контролния продукт и намалява броя на бълхите с 91 % 
през 84-дневния период на проучването. 

Какви са рисковете, свързани с Vectra Felis? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Vectra Felis (които е възможно да засегнат не повече от 
1 на 1000 котки) са леко лющене на кожата, преходно зачервяване и сърбеж или временна 
загуба на козина на мястото на прилагане. Обикновено те преминават без лечение. 

Vectra Felis не трябва да се прилага при котки или котенца с телесна маса под 0,6 kg. 

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции, съобщени при Vectra Felis, вижте 
листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или 
влиза в контакт с животното? 

Веднага след употреба ръцете трябва да се измиват старателно. 

Трябва да се избягва контакт с кожата, очите или устата. 

При случайно попадане на продукта върху кожата засегнатото място трябва незабавно да се 
измие с вода и сапун. 

При случайно попадне в очите те трябва незабавно да се изплакнат с вода достатъчно дълго, като 
клепачите се държат отворени. 

Ако дразненето на кожата или очите продължи или ако ветеринорномедицинският продукт е бил 
погълнат, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката 
или етикета на продукта. 

Хора с установена свръхчувствителност (алергия) към някоя от съставките трябва да избягват 
контакт с продукта. 

Хората не трябва да пипат третирани котки най-малко четири часа след прилагане на 
ветеринарномедицинския продукт. В деня на третирането не трябва да се разрешава на 
третираните котки да спят при собствениците и особено при деца. 

Използваните апликатори трябва да бъдат изхвърлени незабавно и да не се оставят пред погледа 
и достъпа на деца. 

Защо Vectra Felis е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Vectra Felis са по-големи от рисковете, 
и препоръча Vectra Felis да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Vectra Felis: 

На 6 юни 2014 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Vectra Felis, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за Vectra Felis можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Дата на последно актуализиране на текста 09-2018. 
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