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Vectra Felis (dinotefuran / piriprossifen) 
Ħarsa ġenerali lejn Vectra Felis u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Vectra Felis u għal xiex jintuża? 

Vectra Felis huwa mediċina veterinarja li tintuża għall-kura u għall-prevenzjoni ta’ infestazzjonijiet ta’ 
briegħed fil-qtates. Dan jipprevjeni wkoll il-briegħed milli jfaqqsu u jiżviluppaw fl-ambjent tal-qattus. 

Kif jintuża Vectra Felis? 

Vectra Felis jiġi bħala soluzzjoni spot-on f’applikatur u jista’ jinkiseb mingħajr riċetta ta’ tabib. Il-
kontenut ta’ applikatur wieħed sħiħ ta’ Vectra Felis jiġi applikat direttament fuq il-ġilda tal-qattus, wara 
li jitferraq il-pil tiegħu, fil-bażi ta’ ras il-qattus. Huwa rakkomandat li l-qtates jiġu kkurati filgħaxija. 
Wara kura waħda, Vectra Felis jipprevjeni l-briegħed għal xahar wieħed u jimblokka ċ-ċiklu tal-ħajja 
tal-briegħed b’hekk jipprevjeni l-infestazzjoni fl-ambjent tal-qattus għal tliet xhur. Il-ħtieġa li l-qtates 
jerġgħu jiġu kkurati u l-intervall ta’ żmien bejn il-kuri teħtieġ valutazzjoni veterinarja. 

Kif jaħdem Vectra Felis? 

Vectra Felis jaġixxi bħala ektoparassitiċida. Dan ifisser li joqtol il-parassiti li jgħixu fuq il-ġilda jew fil-pil 
tal-annimali, bħall-briegħed li jieklu mill-ġilda tal-annimal. 

Id-dinotefuran hija insettiċida li toqtol l-insetti billi taġixxi fuq ir-riċetturi (miri) fis-sistema nervuża 
tagħhom imsejħa riċetturi nikotiniċi tal-aċetilkolina Il-piriprossifen huwa regolatur tat-tkabbir tal-insetti 
li jwaqqaf iċ-ċiklu tal-ħajja tal-briegħed billi jikkawża l-produzzjoni ta’ bajd infertili kif ukoll jimblokka l-
iżvilupp tal-istadji tal-briegħed immaturi f’adulti. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Vectra Felis li ħarġu mill-istudji? 

L-effikaċja ta’ Vectra Felis kontra l-briegħed kienet investigata f’għadd kbir ta’ studji f’laboratorji u fi 
studju wieħed fuq il-post. 

L-istudju fuq il-post kien jinvolvi 129 qattus b’infestazzjonijiet tal-briegħed li kienu kkurati darba 
f’xahar għal tliet xhur konsekuttivi b’Vectra Felis jew bi prodott ieħor għall-użu lokalizzat li fih żewġ 
sustanzi differenti, il-fipronil u l-(S)-metopren, li jikkontrollaw il-briegħed. Vectra Felis kien effettiv 
daqs il-prodott komparatur u naqqas l-għadd tal-briegħed b’91 % matul il-perjodu ta’ studju ta’ 
84 jum. 
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X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Vectra Felis? 

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Vectra Felis (li jistgħu jaffettwaw sa qattus 1 minn 1000) huma 
skalar żgħir tal-ġilda, ħmura temporanja u ħakk jew telf temporanju tax-xagħar fis-sit tal-
applikazzjoni. Dawn ġeneralment jgħibu mingħajr ebda kura. 

Vectra Felis ma għandux jintuża fil-qtates jew fil-qtates żgħar li jiżnu inqas minn 0.6 kg. 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Vectra Felis, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

L-idejn għandhom jinħaslu sew immedjatament wara l-użu. 

Il-kuntatt mal-ġilda, l-għajnejn jew il-ħalq għandu jiġi evitat. 

F’każ ta’ tixrid aċċidentali fuq il-ġilda, l-erja għandha tinħasel immedjatament bis-sapun u l-ilma. 

Jekk ikun hemm esponiment aċċidentali għall-għajnejn, l-għajnejn għandhom jitlaħalħu bl-ilma bil-
kappell tal-għajn miftuħ u għal tul ta’ żmien suffiċjenti. 

Jekk l-irritazzjoni tal-ġilda jew tal-għajnejn tippersisti, jew jekk il-mediċina veterinarja tinbela’ bi żball, 
wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-
tabib. 

Nies b’sensittività eċċessiva (allerġija) magħrufa għal xi waħda mis-sustanzi għandhom jevitaw il-
kuntatt mal-prodott. 

In-nies ma għandhomx imissu qtates ikkurati għal tal-anqas tmien sigħat wara l-applikazzjoni tal-
mediċina veterinarja. Il-qtates ikkurati ma għandhomx jitħallew jorqdu mas-sidien tagħhom, 
speċjalment ma’ tfal, fil-jum tal-kura. 

Applikaturi użati għandhom jintremew immedjatament u mhux jitħallew fejn jarawhom jew jintlaħqu 
mit-tfal. 

Għalfejn Vectra Felis huwa awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Vectra Felis huma akbar mir-riskji tiegħu 
u li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Vectra Felis 

Vectra Felis ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fis-6 ta’ Ġunju 2014. 

Aktar informazzjoni dwar Vectra Felis tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’Settembru 2019. 
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