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Vectra Felis (dinotefuraan/püriproksüfeen) 
Vectra Felise ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Vectra Felis ja milleks seda kasutatakse? 

Vectra Felis on veterinaarravim, mida kasutatakse kirbuinfestatsioonide raviks ja ennetuseks kassidel. 
See takistab ka kirpude koorumist ja arenemist kassi ümbruskonnas. 

Kuidas Vectra Felist kasutatakse? 

Vectra Felist turustatakse täpilahusena aplikaatoris ja see on retseptiravim. Kassi kuklal tuleb karvad 
lahku lükata ja kanda kogu ühe Vectra Felise aplikaatori sisu otse kassi kuklanahale. Ravimit on 
soovitatav kanda kassi nahale õhtul. Pärast ühekordset ravi ennetab Vectra Felis kirbuinfestatsiooni 
ühe kuu jooksul ja blokeerib kirpude elutsükli, hoides ära infestatsiooni kassi ümbruskonnas kolme kuu 
jooksul. Ravi kordamise vajaduse ja ravikuuride vahelise ajavahemiku määrab veterinaararst. 

Kuidas Vectra Felis toimib? 

Vectra Felis toimib ektoparasititsiidina ehk välisparasiitide vastase ainena, mis hävitab looma nahal või 
karvades elavaid parasiite, nt kirpe, mis imevad looma verd. 

Dinotefuraan on insektitsiid, mis hävitab putukaid, mõjutades nende närvisüsteemi 
nikotiinatsetüülkoliini retseptoreid. Püriproksüfeen on putukate kasvuregulaator, mis peatab kirpude 
elutsükli, põhjustades viljatute munade teket ja blokeerides vastsete täiskasvanuks arenemise. 

Milles seisneb uuringute põhjal Vectra Felise kasulikkus? 

Vectra Felise efektiivsust kirpude vastu uuriti arvukates laboriuuringutes ja ühes väliuuringus. 

Väliuuringus uuriti 129 kirbuinfestatsiooniga kassi, keda raviti kolme järjestikuse kuu jooksul üks kord 
kuus kas Vectra Felise või teise täpilahusega, mis sisaldas kaht kirbuvastast ainet: fiproniili ja 
(S)-metopreeni. Vectra Felis oli sama efektiivne kui võrdlusravim ja vähendas kirpude arvu 84-päevase 
uurimisperioodi jooksul 91% võrra. 
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Mis riskid Vectra Felisega kaasnevad? 

Vectra Felise kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 kassil 1000st) on kerge ketendus, 
mööduv punetus ja sügelus või ajutine karvakadu manustamiskohal. Tavaliselt kaovad need nähud 
ilma ravita. 

Ravimit ei tohi kasutada alla 0,6 kg kehamassiga kassidel või kassipoegadel. 

Vectra Felise kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Pärast kasutamist tuleb kohe hoolikalt pesta käed. 

Vältida tuleb ravimi sattumist nahale, silma või suhu. 

Nahale sattumisel tuleb seda kohta pesta vee ja seebiga. 

Ravimi sattumisel silma tuleb loputada avatud silmi põhjalikult veega. 

Naha- või silmaärrituse püsimisel või veterinaarravimi juhuslikul allaneelamisel tuleb pöörduda kohe 
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 

Inimesed, kes on ravimi mis tahes koostisainete suhtes ülitundlikud (allergilised), peavad kokkupuudet 
ravimiga vältima. 

Ravitavat kassi ei tohi puudutada vähemalt kaheksa tundi pärast veterinaarravimi manustamist. 
Ravipäeval ei tohi ravitaval kassil lubada omaniku, eriti laste juures magada. 

Kasutatud aplikaatorid tuleb otsekohe ära visata ja neid ei tohi jätta lastele nähtavasse või 
kättesaadavasse kohta. 

Vectra Felise Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Vectra Felise kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Vectra Felise kohta 

Vectra Felise müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 6. juunil 2014. 

Lisateave Vectra Felise kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-
felis. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2019. 
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