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Vectra Felis (dinotefuranas / piriproksifenas) 
Vectra Felis ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Vectra Felis ir kam jis naudojamas? 

Vectra Felis – tai veterinarinis vaistas, skiriamas katėms blusų infestacijoms gydyti ir siekiant jų 
išvengti. Jis taip pat slopina blusų kiaušinėlių brendimą ir blusų vystymąsi katės gyvenamojoje 
aplinkoje. 

Kaip naudoti Vectra Felis? 

Vectra Felis tiekiamas aplikatoriuje užlašinamojo tirpalo forma ir jo galima įsigyti be recepto. Praskyrus 
plaukus pakaušio srityje, vieno pilno Vectra Felis aplikatoriaus turinys katei užlašinamas tiesiai ant 
odos. Katėms vaistą rekomenduojama užlašinti vakare. Vieną kartą užlašintas Vectra Felis apsaugo 
nuo blusų vieną mėnesį ir sutrikdo blusų vystymosi ciklą, tokiu būdu apsaugodamas katės gyvenamąją 
aplinką nuo užkrato tris mėnesius. Ar katėms šio vaisto reikia skirti pakartotinai ir kiek laiko turi praeiti 
nuo ankstesnio skyrimo, turi įvertinti veterinaras. 

Kaip veikia Vectra Felis? 

Vectra Felis veikia kaip ektoparaziticidas. Tai reiškia, kad jis sunaikina ant gyvūnų odos arba kailyje 
gyvenančius parazitus, kaip antai blusas, kurios maitinasi parazituodamos ant gyvūno odos. 

Dinotefuranas yra insekticidas, kuris naikina vabzdžius, veikdamas nervų sistemos receptorius 
(taikinius), vadinamus nikotino acetilcholino receptoriais. Piriproksifenas yra vabzdžių augimo 
reguliatorius, kuris nutraukia blusų gyvenimo ciklą – skatina gaminti nevaisingus kiaušinėlius ir 
sustabdo blusų vystymąsi tose stadijose, kuriose jos subręsta. 

Kokia Vectra Felis nauda nustatyta tyrimuose? 

Vectra Felis poveikio blusoms veiksmingumas buvo tiriamas atliekant daug laboratorinių tyrimų ir vieną 
tyrimą natūraliomis sąlygomis. 

Natūraliomis sąlygomis atlikto tyrimo metu buvo tiriamos 129 katės, kurioms buvo nustatyta blusų 
infestacija ir kurioms blusoms naikinti kartą per mėnesį tris mėnesius iš eilės buvo lašinama Vectra 
Felis arba kito užlašinamojo vaisto, kurio sudėtyje yra dviejų skirtingų medžiagų – fipronilo ir (S)-
metopreno. Vectra Felis buvo toks pat veiksmingas kaip palyginamasis vaistas ir per 84 dienų tyrimo 
laikotarpį blusų kiekį sumažino 91 proc. 
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Kokia rizika siejama su Vectra Felis naudojimu? 

Dažniausi Vectra Felis šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1 katei iš 1 000) yra 
nedidelis odos pleiskanojimas, laikinas paraudimas ir niežėjimas arba laikinas plaukų slinkimas 
lašinimo vietoje. Paprastai šie simptomai išnyksta be gydymo. 

Vectra Felis negalima skirti katėms ir kačiukams, sveriantiems mažiau nei 0,6 kg. 

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Vectra Felis, sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Panaudojus vaistą, reikia iš karto kruopščiai nusiplauti rankas. 

Būtina saugotis, kad vaisto nepatektų ant odos, į akis ar burną. 

Jei vaisto atsitiktinai užtykšta ant odos, tą vietą reikia nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu. 

Jei vaisto atsitiktinai patenka į akis, jas atmerktas reikia ilgai skalauti vandeniu. 

Odos ar akių sudirginimui nepraeinant arba veterinarinio vaisto atsitiktinai nurijus, reikia nedelsiant 
kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam informacinį lapelį arba etiketę. 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (alergija) bent vienai iš sudedamųjų dalių, turi vengti 
sąlyčio su preparatu. 

Katėms užlašinus veterinarinio vaisto, žmonėms negalima jų liesti rankomis ne mažiau kaip 8 
valandas. Tą dieną, kai katėms užlašinama vaisto, joms negalima leisti miegoti kartu su savo 
šeimininkais, ypač vaikais. 

Panaudotus aplikatorius reikia iš karto išmesti, nepaliekant vaikams matomose ir pasiekiamose vietose. 

Kodėl Vectra Felis buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Vectra Felis nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Daugiau informacijos apie Vectra Felis 

Visoje ES galiojantis Vectra Felis registracijos pažymėjimas suteiktas 2014 m. birželio 6 d. 

Daugiau informacijos apie Vectra Felis rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. rugsėjo mėn. 
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