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Vectra Felis (dinotefurāns/piriproksifēns) 
Vectra Felis pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Vectra Felis un kāpēc tās lieto? 

Vectra Felis ir veterinārās zāles, ko lieto, lai ārstētu un novērstu blusu invāziju kaķiem. Tās arī novērš 
blusu izšķilšanos un attīstību kaķa vidē. 

Kā lieto Vectra Felis? 

Vectra Felis ir pieejamas kā šķīdums pilināšanai uz ādas aplikatorā, un tās var iegādāties bez receptes. 
Viena pilna Vectra Felis aplikatora saturu pēc spalvu pašķiršanas uzklāj tieši uz kaķa ādas galvas 
pamatnē. Ieteicams kaķus ārstēt vakarā. Pēc vienreizējas ārstēšanas Vectra Felis novērš blusu invāziju 
vienu mēnesi un bloķē blusu dzīves ciklu, tādējādi novēršot blusu invāziju kaķa vidē trīs mēnešus. 
Jāveic veterinārs novērtējums, lai noteiktu, vai kaķus nepieciešams ārstēt atkārtoti un cik ilgs laiks 
nepieciešams starp ārstēšanas reizēm. 

Kā Vectra Felis darbojas? 

Vectra Felis darbojas kā ektoparaziticīds. Tas nozīmē, ka tās nonāvē parazītus, kas dzīvo uz dzīvnieku 
ādas vai spalvā, piemēram, blusas, kas barojas uz dzīvnieka ādas. 

Dinotefurāns ir insekticīds līdzeklis, kas nonāvē kukaiņus, iedarbojoties to nervu sistēmā uz 
receptoriem (mērķiem), ko dēvē par nikotīna acetilholīna receptoriem. Piriproksifēns ir kukaiņu 
augšanu regulējošs līdzeklis, kas aptur blusu dzīves ciklu, izraisot neauglīgu oliņu veidošanos, kā arī 
bloķējot nenobriedušu blusu attīstību par pieaugušām blusām. 

Kādi Vectra Felis ieguvumi atklāti pētījumos? 

Vectra Felis efektivitāte pret blusām tika pētīta daudzos laboratoriju pētījumos un vienā lauka 
pētījumā. 

Lauka pētījumā bija iekļauti 129 kaķi ar blusu invāziju, ko ārstēja vienreiz mēnesī trīs mēnešus pēc 
kārtas ar Vectra Felis vai kādu citu uz ādas lietojamu līdzekli, kas satur divas dažādas pret blusām 
iedarbīgas vielas — fipronilu un (S)-metoprēnu. Vectra Felis bija tikpat efektīvas kā salīdzinājuma 
zāles, un tās 84 dienu pētījuma periodā samazināja blusu skaitu par 91 %. 
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Kāds risks pastāv, lietojot Vectra Felis? 

Visbiežākās Vectra Felis blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 1000 kaķiem) ir neliela ādas 
lobīšanās, īslaicīgs apsārtums un nieze vai īslaicīga spalvu izkrišana zāļu aplicēšanas vietā. Šīs pazīmes 
parasti izzūd bez ārstēšanas. 

Vectra Felis nedrīkst lietot kaķiem vai kaķēniem, kuri sver mazāk par 0,6 kg. 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Vectra Felis, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Uzreiz pēc zāļu lietošanas rūpīgi jānomazgā rokas. 

Zāles nedrīkst saskarties ar ādu, acīm vai muti. 

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skartā vieta nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. 

Ja zāles nejauši nokļūst acīs, acis jāskalo ar ūdeni ar atvērtiem acu plakstiņiem un pietiekami ilgu 
laiku. 

Ja ādas vai acu kairinājums saglabājas vai ja veterinārās zāles tiek nejauši norītas, nekavējoties 
jākonsultējas ar ārstu un jāparāda ārstam zāļu lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Cilvēkiem, kuriem ir diagnosticēta paaugstināta jutība (alerģija) pret kādu no sastāvdaļām, jāizvairās 
no saskares ar šīm zālēm. 

Cilvēki nedrīkst aiztikt ārstētos kaķus vismaz astoņas stundas pēc veterināro zāļu lietošanas. 
Ārstēšanas dienā ārstētajiem kaķiem nedrīkst ļaut gulēt kopā ar saimniekiem, jo īpaši bērniem. 

Izmantotie aplikatori nekavējoties jālikvidē, un tos nedrīkst atstāt bērniem redzamā vai sasniedzamā 
vietā. 

Kāpēc Vectra Felis tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Vectra Felis, pārsniedz šo zāļu radīto risku un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Vectra Felis 

Vectra Felis 2014. gada 6. jūnijā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Vectra Felis ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada septembrī. 
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