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Vectra Felis (dinotefuran / pyriproxyfen) 
Een overzicht van Vectra Felis en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Vectra Felis en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Vectra Felis is een diergeneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling en preventie van 
vlooieninfestaties bij katten. Het middel voorkomt ook dat nieuwe vlooien uitkomen en zich 
ontwikkelen in de omgeving van de kat. 

Hoe wordt Vectra Felis gebruikt? 

Vectra Felis is verkrijgbaar als een spot-on-oplossing in een applicator en is zonder recept verkrijgbaar. 
De inhoud van één hele Vectra Felis-applicator wordt na spreiding van de vacht direct op de huid van 
de kat aangebracht ter hoogte van het begin van de kop van de kat. Het wordt aangeraden katten 's 
avonds te behandelen. Na een eenmalige behandeling voorkomt Vectra Felis vlooien gedurende één 
maand en blokkeert het de levenscyclus van de vlooien zodat infestatie in de omgeving van de kat 
gedurende drie maanden wordt voorkomen. De noodzaak om katten opnieuw te behandelen en het 
tijdsinterval tussen behandelingen dienen door een dierenarts te worden beoordeeld. 

Hoe werkt Vectra Felis? 

Vectra Felis werkt als een ectoparasiticide. Dit betekent dat het middel parasieten doodt die op de huid 
of in de vacht van dieren voorkomen, zoals vlooien die zich voeden op de huid van het dier. 

Dinotefuran is een insecticide dat insecten doodt door in te werken op receptoren (doelwitten) met de 
naam nicotinerge acetylcholinereceptoren in hun zenuwstelsel. Pyriproxyfen is een 
insectengroeiregulator die de levenscyclus van de vlo stopt door ervoor te zorgen dat onvruchtbare 
eitjes worden geproduceerd en door de ontwikkeling van onvolwassen vlooienstadia tot volwassen 
exemplaren te blokkeren. 

Welke voordelen bleek Vectra Felis tijdens de studies te hebben? 

De werkzaamheid van Vectra Felis tegen vlooien werd onderzocht in een groot aantal 
laboratoriumstudies en in één veldstudie. 

Bij de veldstudie waren 129 katten met vlooieninfestaties betrokken die gedurende drie opeenvolgende 
maanden eenmaal per maand werden behandeld met Vectra Felis of met een ander spot-on product 
dat twee verschillende vlooienbestrijdende stoffen bevatte, namelijk fipronil en (S)-methopreen. Vectra 
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Felis was even werkzaam als het vergelijkingsmiddel en verlaagde het aantal vlooien met 91% in de 
84 dagen durende studieperiode. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Vectra Felis in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Vectra Felis (die bij maximaal 1 op de 1000 katten kunnen 
optreden) zijn lichte schilfering van de huid, tijdelijke roodheid en jeuk of tijdelijke haaruitval op de 
aanbrengplaats. Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans zonder behandeling. 

Vectra Felis mag niet worden gebruikt bij katten of katjes die minder dan 0,6 kg wegen. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Vectra Felis. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Na gebruik moeten de handen onmiddellijk grondig worden gewassen. 

Contact met de huid, ogen of mond moet worden vermeden. 

In geval van onbedoeld morsen op de huid moet het betreffende gebied onmiddellijk met zeep en 
water worden afgewassen. 

Bij onvoorziene blootstelling van de ogen moeten de ogen met de oogleden open en lang genoeg met 
water worden gespoeld. 

Als de huid- of oogirritatie aanhoudt of als het diergeneesmiddel per ongeluk wordt ingeslikt, moet 
onmiddellijk een arts worden geraadpleegd en moet de bijsluiter of het etiket aan de arts worden 
getoond. 

Personen met bekende overgevoeligheid (allergie) voor één van de bestanddelen moeten contact met 
het product vermijden. 

Behandelde katten mogen na het aanbrengen van het diergeneesmiddel gedurende minstens acht uur 
niet worden aangeraakt. Op de dag van de behandeling mogen behandelde katten niet samen slapen 
met de eigenaren, met name niet met kinderen. 

Gebruikte applicators moeten onmiddellijk worden weggegooid en mogen niet in het zicht of binnen het 
bereik van kinderen worden gelaten. 

Waarom is Vectra Felis in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Vectra Felis groter zijn 
dan de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Overige informatie over Vectra Felis 

Vectra Felis heeft op 6 juni 2014 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen 
gekregen. 

Het volledige EPAR voor Vectra Felis is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in september 2019. 
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