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Vectra Felis (dinotefuran/pyriproxyfen) 
Oversigt over Vectra Felis, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Vectra Felis, og hvad anvendes det til? 

Vectra Felis er et lægemiddel til dyr, som anvendes til behandling og forebyggelse af loppeangreb hos 
katte. Det forhindrer også lopper i at udklækkes og udvikles i kattens omgivelser. 

Hvordan anvendes Vectra Felis? 

Vectra Felis findes som spot-on opløsning i en applikator og udleveres uden recept. Indholdet af en 
fuld applikator med Vectra Felis påføres direkte på huden nederst på kattens hoved, efter at pelsen er 
delt. Det anbefales at behandle katte om aftenen. Efter én behandling forhindrer Vectra Felis 
loppeforekomster i en måned og blokerer loppens livscyklus, hvorved angreb i kattens omgivelser 
forebygges i tre måneder. Behovet for ombehandling af katten og tidsintervallet mellem 
behandlingerne bygger på dyrlægens skøn. 

Hvordan virker Vectra Felis? 

Vectra Felis virker som et ektoparasiticid. Det vil sige, at det dræber parasitter på dyrets hud eller 
pels, såsom lopper, der får næring fra dyrets hud. 

Dinotefuran er et insekticid, der dræber insekter ved at påvirke receptorer (mål) i deres nervesystem 
kaldet nikotinerge acetylcholinreceptorer. Pyriproxyfen regulerer insekters vækst. Det standser loppers 
livscyklus ved at gøre loppernes æg ufrugtbare og blokere loppernes udvikling i et tidligt stadium, så 
de ikke bliver fuldt udviklede. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Vectra Felis? 

Virkningen af Vectra Felis mod lopper blev undersøgt i en lang række laboratorieundersøgelser og i ét 
feltstudie. 

Feltstudiet omfattede 129 katte med angreb af lopper. Kattene blev behandlet én gang om måneden i 
tre på hinanden følgende måneder, enten med Vectra Felis eller med et andet spot-on produkt, der 
indeholder to andre stoffer mod lopper, nemlig fipronil og (S)-methopren. Vectra Felis var lige så 
effektivt som sammenligningsproduktet og nedsatte antallet af lopper med 91 % i løbet af det 84 dage 
lange studie. 



 
Vectra Felis (dinotefuran/pyriproxyfen)   
EMA/206131/2014  Side 2/2 
 

Hvilke risici er der forbundet med Vectra Felis? 

De hyppigste bivirkninger ved Vectra Felis (som kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 katte) er let 
skældannelse, midlertidig rødme og kløe eller midlertidigt hårtab på applikationsstedet. Disse 
forsvinder normalt uden behandling. 

Vectra Felis må ikke anvendes til katte eller killinger på under 0,6 kg. 

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Vectra Felis fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Hænderne bør vaskes grundigt umiddelbart efter brug. 

Kontakt med hud, øjne eller mund bør undgås. 

Ved utilsigtet hudkontakt bør området straks vaskes med sæbe og vand. 

Ved utilsigtet øjenkontakt, bør øjnene skylles med vand, med øjenlågene åbne og i tilstrækkelig lang 
tid. 

Ved vedvarende hud- eller øjenirritation, eller hvis lægemidlet utilsigtet indtages, bør der straks søges 
lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen. 

Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for et eller flere af indholdsstofferne bør undgå 
kontakt med produktet. 

Personer må ikke komme i berøring med den behandlede kat i mindst otte timer efter påføringen af 
veterinærlægemidlet. På behandlingsdagen bør den behandlede kat ikke tillades at sove sammen med 
sin ejer, navnlig børn. 

Brugte applikatorer bør bortskaffes med det samme og ikke efterlades inden for børns syns- eller 
rækkevidde. 

Hvorfor er Vectra Felis godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Vectra Felis opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Vectra Felis 

Vectra Felis modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 6. juni 2014. 

Yderligere oplysninger om Vectra Felis findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i september 2019. 
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