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Vectra Felis (dinotefuran / piriproxifen) 
Prezentare generală a Vectra Felis și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Vectra Felis și pentru ce se utilizează? 

Vectra Felis este un medicament de uz veterinar folosit în tratarea și prevenirea infestărilor cu purici la 
pisici. Medicamentul împiedică, de asemenea, eclozarea puricilor și dezvoltarea lor în mediul pisicii. 

Cum se utilizează Vectra Felis? 

Vectra Felis este disponibil sub formă de soluție cu aplicare locală într-un aplicator și se poate obține 
fără  prescripție medicală. Conținutul unui aplicator complet de Vectra Felis se aplică direct pe pielea 
pisicii, după ce se face o cărare în blana de la baza cefei. Se recomandă ca pisicile să fie tratate seara. 
După un singur tratament, Vectra Felis previne infestarea cu purici timp de o lună și blochează ciclul 
biologic al puricilor, prevenind astfel infestarea mediului pisicii timp de trei luni. Necesitatea de a 
repeta tratamentul la pisici și intervalul dintre tratamente se supune evaluării medicului veterinar. 

Cum acționează Vectra Felis? 

Vectra Felis acționează ca ectoparaziticid, adică omoară paraziții care trăiesc pe pielea sau în blana 
animalelor, cum sunt puricii, care se hrănesc din pielea animalului. 

Dinotefuranul este un insecticid care omoară insectele acționând asupra receptorilor (țintelor) din 
sistemul nervos, numiți receptori nicotinici de acetilcolină. Piriproxifenul este un regulator de creștere 
al insectelor care oprește ciclul biologic al puricilor, determinând producția de ouă infertile și blocând 
dezvoltarea puricilor de la stadiul larvar la cel adult. 

Ce beneficii a prezentat Vectra Felis pe parcursul studiilor? 

Eficacitatea Vectra Felis împotriva puricilor a fost investigată într-un număr mare de studii de laborator 
și un studiu de teren. 

Studiul de teren a cuprins 129 de pisici infestate cu purici, care au fost tratate o dată pe lună timp de 
trei luni consecutive fie cu Vectra Felis, fie cu alt medicament cu aplicare locală care conținea două 
substanțe diferite care combat puricii, fipronil și (S)-metopren. Vectra Felis a fost la fel de eficace ca 
medicamentul comparator și a redus numărul de purici cu 91 % în perioada de studiu de 84 de zile. 
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Care sunt riscurile asociate cu Vectra Felis? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Vectra Fellis (care pot afecta cel mult 1 pisică din 1 000) 
sunt o ușoară descuamare a pielii, înroșire și mâncărime temporară sau căderea temporară a părului la 
locul de aplicare. În general, acestea dispar fără tratament. 

Vectra Felis este contraindicat la pisici și pisoi cu greutatea sub 0,6 kg. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse raportate asociate cu Vectra Felis, consultați prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Mâinile trebuie spălate bine imediat după utilizare. 

Trebuie evitat contactul cu pielea, ochii sau gura. 

În caz de scurgere accidentală pe piele, zona trebuie spălată imediat cu apă și săpun. 

În caz de expunere accidentală a ochilor, ochii trebuie clătiți cu apă cu pleoapele deschise și suficient 
de mult timp. 

Dacă iritația pielii sau a ochilor persistă, sau dacă medicamentul de uz veterinar este înghițit 
accidental, trebuie solicitat imediat sfatul medicului, arătând prospectul sau eticheta. 

Persoanele cu hipersensibilitate (alergie) cunoscută la oricare dintre ingrediente trebuie să evite 
contactul cu medicamentul. 

Oamenii nu au voie să atingă pisicile tratate timp de cel puțin opt ore după aplicarea medicamentului 
de uz veterinar. În ziua aplicării tratamentului, pisicilor tratate nu trebuie să li se permită să doarmă cu 
proprietarii, în special cu copiii. 

Aplicatoarele folosite trebuie eliminate imediat și nu trebuie lăsate la vederea îndemâna copiilor. 

De ce este Vectra Felis autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Vectra Felis sunt mai mari decât 
riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Vectra Felis 

Vectra Felis a primit o autorizație de punere pe piață, valabilă pe întreg teritoriul UE, la 6 iunie 2014. 

Mai multe informații despre Vectra Felis se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în septembrie 2019. 
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