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Vectra Felis (dinotefurán/pyriproxyfén) 
Všeobecný prehľad o lieku Vectra Felis a prečo bol v EÚ povolený 

Čo je liek Vectra Felis a na čo sa používa? 

Vectra Felis je veterinárny liek, ktorý sa používa u mačiek na liečbu a prevenciu napadnutia blchami. 
Bráni tiež liahnutiu a vývoju bĺch v okolitom prostredí mačky. 

Na čo sa liek Vectra Felis používa? 

Liek Vectra Felis je dostupný ako roztok na určené miesto na koži v aplikátore a jeho výdaj nie je 
viazaný na veterinárny predpis. Obsah jedného celého aplikátora s liekom Vectra Felis sa aplikuje 
priamo na kožu po odhrnutí srsti na zátylku mačky. Odporúča sa ošetrovať mačky večer. Po 
jednorazovom podaní liek Vectra Felis zabráni napadnutiu blchami počas jedného mesiaca a tiež naruší 
životný cyklus bĺch, čím zabráni ďalšiemu množeniu bĺch v okolitom prostredí mačky počas troch 
mesiacov. Potrebu opätovného ošetrenia mačiek a časový interval medzi týmito ošetreniami má 
posúdiť veterinárny lekár. 

Akým spôsobom liek Vectra Felis účinkuje? 

Liek Vectra Felis účinkuje ako ektoparazitikum. To znamená, že usmrcuje parazity, ktoré sa vyskytujú 
na koži alebo v srsti zvierat, ako sú napríklad blchy, ktoré sa priživujú na koži zvierat. 

Dinotefurán je insekticíd, ktorý zabíja hmyz tak, že pôsobí na receptory (ciele) v ich nervovom 
systéme, nazývané nikotínové acetylcholínové receptory. Pyriproxyfén je regulátor rastu hmyzu, ktorý 
zastavuje životný cyklus bĺch tak, že spôsobuje produkciu neplodných vajíčok a blokuje vývin nezrelých 
štádií bĺch na dospelé jedince. 

Aké prínosy lieku Vectra Felis boli preukázané v štúdiách? 

Účinnosť lieku Vectra Felis proti blchám sa skúmala v mnohých laboratórnych štúdiách a v jednej 
terénnej štúdii. 

Terénna štúdia zahŕňala 129 mačiek napadnutých blchami, ktoré boli ošetrené raz mesačne počas 
troch mesiacov nasledujúcich po sebe, a to buď liekom Vectra Felis alebo iným liekom na určené 
miesto na koži obsahujúcim dve rôzne látky, fipronil a (S)-metoprén, ktoré kontrolujú blchy. 
Preukázalo sa, že liek Vectra Felis je rovnako účinný ako porovnávací liek, pričom znížil počet bĺch o 
91 % počas štúdie trvajúcej 84 dní. 
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Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Vectra Felis? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Vectra Felis (ktoré môžu postihnúť až 1 z 1 000 mačiek) sú mierne 
odlupovanie kože, dočasné začervenanie a svrbenie a dočasné vypadávanie srsti v mieste podania 
lieku. Tieto príznaky sa zvyčajne vytratia bez liečby. 

Liek Vectra Felis sa nesmie používať u mačiek alebo mačiat s hmotnosťou menej ako 0,6 kg. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Vectra Felis sa nachádza 
v písomnej informácii pre používateľov. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Ihneď po podaní lieku sa majú dôkladne umyť ruky. 

Má sa zabrániť kontaktu s pokožkou, očami alebo ústami. 

Po náhodnom kvapnutí lieku na kožu sa má postihnuté miesto ihneď dôkladne umyť vodou a mydlom. 

Po náhodnom kontakte s očami sa má postihnuté otvorené oko dôkladne a dostatočne dlho vymyť pod 
tečúcou vodou. 

V prípade pretrvávajúceho podráždenia kože alebo očí alebo náhodného prehltnutia veterinárneho lieku 
je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu pre používateľov 
alebo označenie lieku. 

Osoby so známou precitlivenosťou (alergiou) na ktorúkoľvek zložku lieku sa majú vyhýbať kontaktu 
s liekom. 

Osoby nesmú manipulovať s ošetrenými mačkami najmenej osem hodín po aplikácii veterinárneho 
lieku. Ošetrené mačky nesmú v deň ošetrenia spať so svojimi majiteľmi, najmä s deťmi. 

Použité aplikátory treba ihneď odstrániť a nenechávať ich v dohľade alebo dosahu detí. 

Prečo je liek Vectra Felis povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Vectra Felis sú väčšie ako jeho riziká a 
odporučila udeliť povolenie na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Vectra Felis: 

Dňa 6. júna 2014 liek Vectra Felis získal povolenie na uvedenie na trh platné v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o lieku Vectra Felis sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: september 2019 
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