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Vectra Felis (dinotefuran/pyriproxyfen) 
Sammanfattning av Vectra Felis och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Vectra Felis och vad används det för? 

Vectra Felis är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att behandla och förebygga 
loppangrepp hos katter. Det förhindrar också att loppor kläcks och sprids i kattens miljö. 

Hur används Vectra Felis? 

Vectra Felis finns som en spot-on, lösning i en applikator och är receptfritt. Hela innehållet i en Vectra 
Felis-applikator appliceras direkt på kattens hud, efter att pälsen delats vid nackbasen. Det 
rekommenderas att katter behandlas på kvällen. En enda behandling med Vectra Felis förebygger 
loppor i en månad. Behandlingen bryter loppornas livscykel och förebygger därmed loppangrepp i 
kattens miljö i tre månader. Behovet att behandla katter på nytt och tiden som ska gå mellan 
behandlingarna ska bedömas av en veterinär. 

Hur verkar Vectra Felis? 

Vectra Felis verkar som ett medel mot ektoparasiter. Detta innebär att det dödar parasiter som lever 
på huden eller i pälsen på djur, som loppor och fästingar som livnär sig på djurets hud. 

Dinotefuran är ett medel som dödar insekter genom att verka på receptorer (mål) i deras nervsystem 
som kallas nikotinacetylkolinreceptorer. Pyriproxyfen är en insektstillväxtregulator (IGR) som bryter 
loppornas livscykel genom att framtvinga produktion av infertila ägg och förhindrar utvecklingen från 
omogna stadier till vuxna loppor. 

Vilken nytta med Vectra 3D har visats i studierna? 

Vectra Felis effekt mot loppor har undersökts i ett stort antal laboratoriestudier och en fältstudie. 

I fältstudien ingick 129 katter med loppangrepp. De behandlades en gång i månaden tre månader i 
följd med antingen Vectra Felis eller med en annan spot-on-produkt innehållande två olika substanser, 
fipronil och (s)-metopren, för kontroll av loppor. Vectra Felis var lika effektivt som jämförelseprodukten 
och minskade antalet loppor med 91 procent under studieperiodens 84 dagar. 
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Vilka är riskerna med Vectra Felis? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Vectra Felis (kan förekomma hos upp till 1 av 
1 000 katter) är en lätt hudfjällning, tillfällig rodnad och klåda eller tillfälligt håravfall på 
appliceringsstället. Dessa biverkningar försvinner i regel utan behandling. 

Vectra Felis får inte användas på katter eller kattungar som väger mindre än 0,6 kg. 

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Vectra Felis finns i bipacksedeln. 

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Händerna ska tvättas ordentligt efter användning. 

Undvik kontakt med hud, ögon eller mun. 

Vid oavsiktligt spill på huden ska hudområdet omedelbart sköljas med tvål och vatten. 

Vid oavsiktlig kontakt med ögonen ska ögonen sköljas med vatten, med ögonlocken öppna, tillräckligt 
länge. 

Om en hud- eller ögonirritation inte går över, eller om det veterinärmedicinska läkemedlet råkar 
sväljas ska läkare genast kontaktas och bipacksedeln eller etiketten visas upp. 

Personer med känd överkänslighet (allergi) mot något av innehållsämnena ska undvika kontakt med 
produkten. 

Personer får inte vara i kontakt med behandlade katter under minst åtta timmar efter att det 
veterinärmedicinska läkemedlet applicerats. Behandlade katter ska inte tillåtas sova tillsammans med 
sina ägare, och särskilt inte med barn, på behandlingsdagen. 

Använda applikatorer ska kasseras genast och lämnas utom syn- eller räckhåll för barn. 

Varför är Vectra Felis godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Vectra Felis är större än riskerna 
och att läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Vectra Felis 

Den 6 juni 2014 beviljades Vectra Felis ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Vectra Felis finns på EMA:s webbplats: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i september 2019. 
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