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Vectra Felis (dinotefuranum/pyriproxyfenum) 
Přehled informací o přípravku Vectra Felis a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Vectra Felis a k čemu se používá? 

Vectra Felis je veterinární léčivý přípravek, který se používá k léčbě a prevenci zablešení u koček. 
Zabraňuje rovněž líhnutí a vývoji blech v životním prostředí kočky. 

Jak se přípravek Vectra Felis používá? 

Přípravek Vectra Felis je dostupný ve formě roztoku pro nakapání na kůži – spot-on v aplikátoru a je 
vydáván pouze na předpis. Obsah jednoho celého aplikátoru přípravku Vectra Felis se aplikuje po 
odhrnutí srsti přímo na kůži na spodní části hlavy kočky. Doporučuje se ošetřit kočky večer. 
Jednorázové ošetření přípravkem Vectra Felis zabrání napadení blechami po dobu jednoho měsíce 
a naruší životní cyklus blech, čímž předchází výskytu blech v životním prostředí kočky po dobu tří 
měsíců. Potřebu opětovného ošetření koček a časový interval mezi těmito ošetřeními musí posoudit 
veterinární lékař. 

Jak přípravek Vectra Felis působí? 

Přípravek Vectra Felis působí jako ektoparazitikum. To znamená, že hubí parazity vyskytující se na kůži 
nebo v srsti zvířat, jako jsou blechy, které parazitují na kůži zvířete. 

Dinotefuran je insekticid, který usmrcuje hmyz tím, že v jeho nervovém systému působí na receptory 
(cíle) zvané nikotinové acetylcholinové receptory. Pyriproxyfen je regulátor růstu hmyzu, který 
přerušuje životní cyklus blech tím, že způsobuje produkci sterilních vajíček a blokuje vývoj dosud plně 
nevyvinutých stadií blech v dospělce. 

Jaké přínosy přípravku Vectra Felis byly prokázány v průběhu studií? 

Účinnost přípravku Vectra Felis proti blechám byla zkoumána v řadě laboratorních studií a v jedné 
terénní studii. 

Terénní studie zahrnovala 129 zablešených koček, které byly ošetřovány jednou měsíčně po dobu tří 
po sobě jdoucích měsíců buď přípravkem Vectra Felis, nebo jiným přípravkem pro nakapání na kůži 
obsahujícím dvě rozdílné látky pro potlačení blech, fipronil a (S)-methopren. Přípravek Vectra Felis byl 
stejně účinný jako srovnávací přípravek a během doby trvání studie (84 dnů) snížil počet blech 
o 91 %. 
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Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Vectra Felis? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Vectra Felis (které mohou postihnout až 1 kočku z 1 000) 
jsou mírné šupinatění kůže, dočasné zarudnutí a svědění nebo dočasné vypadávání srsti v místě 
aplikace. Tyto příznaky obvykle vymizí bez léčby. 

Přípravek Vectra Felis se nesmí používat u koček a koťat s hmotností nižší než 0,6 kg. 

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Vectra Felis je uveden 
v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Po použití přípravku je třeba si ihned důkladně umýt ruce. 

Je třeba se vyhnout kontaktu s kůží, očima nebo ústy. 

V případě náhodného potřísnění kůže omyjte postižené místo okamžitě mýdlem a vodou. 

V případě náhodného zasažení očí je třeba je okamžitě a dostatečně dlouho vyplachovat vodou, 
přičemž víčka musí být otevřená. 

V případě přetrvávajícího podráždění kůže nebo očí nebo náhodného pozření přípravku je třeba 
okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Osoby se známou přecitlivělostí (alergií) na kteroukoli složku tohoto přípravku by se měly kontaktu 
s přípravkem vyhnout. 

Nejméně osm hodin po aplikaci veterinárního léčivého přípravku nesmějí lidé s ošetřenými kočkami 
manipulovat. Ošetřeným kočkám by nemělo být v den ošetření dovoleno spát s jejich majiteli, zejména 
ne s dětmi. 

Použité aplikátory musí být ihned zlikvidovány a odstraněny z dohledu a dosahu dětí. 

Na základě čeho byl přípravek Vectra Felis registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Vectra Felis převyšují jeho 
rizika, a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Vectra Felis 

Přípravku Vectra Felis bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 6. června 
2014. 

Další informace o přípravku Vectra Felis jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v září 2019. 
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