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Vectra Felis (dinotefuraani/pyriproksifeeni) 
Yleistiedot Vectra Felis -valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty 
EU:ssa 

Mitä Vectra Felis on ja mihin sitä käytetään? 

Vectra Felis on eläinlääkevalmiste, joka on tarkoitettu kissojen kirpputartuntojen hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn. Se estää myös kirppujen munia kuoriutumasta ja kehittymästä kissan 
elinympäristössä. 

Miten Vectra Felis -valmistetta käytetään? 

Vectra Felis -valmistetta on saatavana paikallisvaleluliuoksena asettimessa, ja se on 
käsikauppavalmiste. Yhden täyden Vectra Felis -asettimen sisältö levitetään suoraan kissan iholle sen 
jälkeen, kun kissan turkkiin on tehty jakaus niskan kohdalle. On suositeltavaa antaa hoito eläimelle 
illalla. Yhden hoitokerran jälkeen Vectra Felis suojaa kirpuilta yhden kuukauden ajan. Se pysäyttää 
kirpun elinkaaren ja ehkäisee siten tartunnalta kissan elinympäristössä kolmen kuukauden ajan. 
Eläinlääkärin tulee arvioida uudelleenkäsittelyn tarve ja hoitokertojen välillä vaadittava aika. 

Miten Vectra Felis vaikuttaa? 

Vectra Felis on ulkoloislääke. Tämä tarkoittaa sitä, että se tappaa eläinten nahassa tai turkissa elävät 
ja iholta ravintoa saavat loiset, kuten kirput, puutiaiset ja punkit. 

Dinotefuraani on hyönteismyrkky, joka tappaa hyönteiset vaikuttamalla nikotiini-
asetyylikoliinireseptoreihin (kohteisiin) niiden hermojärjestelmässä. Pyriproksifeeni on hyönteisten 
kasvun säätelijä, joka pysäyttää kirppujen elinkaaren saamalla aikaan hedelmättömien munien 
tuotannon ja estämällä keskenkasvuisten kirppujen kehittymisen aikuisiksi. 

Mitä hyötyä Vectra Felis -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Vectra Felisin tehoa kirppuja vastaan on tutkittu useissa laboratoriotutkimuksissa ja yhdessä 
kenttätutkimuksessa. 

Kenttätutkimukseen osallistui 129 kirpputartunnan saanutta kissaa, joita hoidettiin kerran kuussa 
kolmena perättäisenä kuukautena joko Vectra Felisillä tai toisella paikallisvaleluliuoksella, joka sisälsi 
kahta muuta kirppuja tuhoavaa ainetta, fiproniiliä ja (S)-metopreeniä. Vectra Felis oli yhtä tehokas 
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kuin vertailuvalmiste ja vähensi kirppujen määrää 91 prosenttia 84 päivää kestäneen tutkimuksen 
aikana. 

Mitä riskejä Vectra Felis -valmisteeseen liittyy? 

Vectra Felis -valmisteen yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle kissalle 
1 000:sta) ovat vähäinen ihon hilseily, ohimenevä punoitus ja kutina tai ohimenevä karvanlähtö 
käsittelykohdassa. Haittavaikutukset korjautuvat yleensä ilman hoitoa. 

Vectra Felis -valmistetta ei saa käyttää alle 0,6 kilogrammaa painavilla kissoilla tai kissanpennuilla. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Vectra Felisin ilmoitetuista haittavaikutuksista. 

Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Kädet on pestävä perusteellisesti heti käytön jälkeen. 

Kosketusta ihon, silmien tai suun kanssa on vältettävä. 

Jos valmistetta roiskuu vahingossa iholle, alue on pestävä välittömästi saippualla ja vedellä. 

Jos valmistetta joutuu vahingossa silmiin, niitä on huuhdeltava vedellä riittävän pitkään silmäluomet 
avoinna. 

Jos iho- tai silmä-ärsytys jatkuu tai jos nielet vahingossa eläinlääkevalmistetta, hakeudu välittömästi 
lääkäriin ja näytä hänelle pakkausseloste tai myyntipäällyste. 

Henkilöiden, jotka tietävät olevansa yliherkkiä (allergisia) jollekin valmisteen valmistusaineelle, tulee 
välttää kosketusta tuotteen kanssa. 

Hoidettuja kissoja ei saa käsitellä ennen kuin eläinlääkevalmisteen annostelusta on kulunut vähintään 
8 tuntia. Hoidettu kissa ei saa nukkua omistajien eikä etenkään lasten vieressä käsittelypäivänä. 

Käytetyt asettimet on hävitettävä välittömästi eikä niitä saa jättää lasten nähtäville tai saataville. 

Miksi Vectra Felis on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Vectra Felis -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Vectra Felis -valmisteesta 

Vectra Felis sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 6. kesäkuuta 2014. 

Lisää tietoa Vectra Felis -valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi syyskuussa 2019. 


	Mitä Vectra Felis on ja mihin sitä käytetään?
	Miten Vectra Felis -valmistetta käytetään?
	Miten Vectra Felis vaikuttaa?
	Mitä hyötyä Vectra Felis -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa?
	Mitä riskejä Vectra Felis -valmisteeseen liittyy?
	Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava?
	Miksi Vectra Felis on hyväksytty EU:ssa?
	Muita tietoja Vectra Felis -valmisteesta

