Használati utasítás
Cestal Plus Flavour A.U.V.

HATÓ-ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE
Minden tabletta tartalmaz:
Praziquantel
50,0 mg
Pirantel-pamoát
144,0 mg
Fenbendazol
200,0 mg
Segédanyagok: laktóz, búzakeményítő, povidon, talkum, magnézium sztearát, karboximetilkeményítő-nátrium, ízesítő anyagok.
A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME,
VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS
GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL
LAVET Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 14.)
CÉLÁLLATFAJOK
Kutya
JAVALLAT(OK)
Kutyák valamennyi jelentős bélféreg-fertőzöttségének kezelésére:
Galandférgesség:Echinococcus granulosus, Taenia spp., Dipylidium caninum
(fiatal alakok ellen is)
Orsóférgesség: Toxocara canis, Toxascaris leonina (fiatal alakok ellen is)
Kampósféreg-fertőzöttség: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala
Ostorférgesség: Trichuris vulpis
ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
10 testtömeg kilogrammonként 1 tabletta
Kölykök és kistestű kutyák:
< 2 kg
1/4 tabletta
2-5 kg
1/2 tabletta
5-10 kg
1 tabletta
Közepes testű kutyák:
10-20 kg
2 tabletta
20-30 kg
3 tabletta
Nagytestű kutyák:
30-40 kg
4 tabletta
40-50 kg
5 tabletta
ADAGOLÁS- ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)
Oralis alkalmazás. Koplaltatás az adagolás előtt nem szükséges.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
A tablettát közvetlenül a szájba vagy erre alkalmas táplálékba (egy darab húsba, kolbászba, stb.)
helyezve adhatjuk be. A szokásos féregtelenítéshez 1 kezelés elegendő, de súlyos fertőzöttség esetén
három egymást követő napon át adjuk az előírt dózisban, majd a kezelést 14 nap múlva meg kell
ismételni.
Az újrafertőződés veszélye miatt a megelőző kezelést 3 havonta célszerű elvégezni.
Vemhes állatok kezelésére is használható.
ELLENJAVALLATOK
A pirantel tartalmú szerek csak elővigyázatosan adhatók kachexiás állatoknak.
Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával, vagy bármely más segédanyaggal szembeni
túlérzékenység esetén.
MELLÉKHATÁSOK
A készítmény akut toxicitása >2000 mg/ttkg. A célállat-tolerancia vizsgálatok során a tanulmányozott
klinikai, hematológiai, illetve biokémiai paraméterek egyike sem mutatott szignifikáns elváltozást még
ötszörös túladagolás esetén sem.
Mellékhatások a klinikai vizsgálatok során sem mutatkoztak.

Ha nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
Élelmiszer-termelő állatok a készítménnyel nem kezelhetők.
KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
Száraz, fénytől védett helyen 15-25oC között tartandó.
Lejárati idő: eredeti csomagolásban a gyártástól számított 2 év.
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók
A pirantel bázis és a piperazin vegyületek közötti antagonista hatás miatt a készítményt ne
alkalmazzuk piperazinnal egyidejűleg. Hasonlóképpen ne használjuk együtt szerves
foszforsavészterekkel és dietilkarbamazinnal. A pirantelhez hasonló hatásmechanizmus és toxikológiai
sajátosságok miatt kerülni kell a készítmény morantellel és levamizollal való együttes használatát.
Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)
A készítmény túladagolása gyakorlati körülmények között igen ritkán fordulhat elő, a preparátum
széles terápiás sávja miatt. Amennyiben az extrém túladagolás miatt feltételezett toxikus hatásra utaló
tünetek jelentkeznek, szükség esetén tüneti kezelést kell végezni.
Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok
Az általános munkavédelmi óvórendszabályokat kell betartani!
Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati
utasítását vagy címkéjét. Prazikvantel vagy pirantel-pamoát iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni
kell az állatgyógyászati szerrel való érintkezést.
Az állatokat a tabletta beadása után 24 óráig tartsuk zárt helyen és az ürített bélsarat, férgeket,
féregízeket, petéket égessük el. Az állat környezetét gyakran takarítsuk és fertőtlenítsük, majd
alaposan mossunk kezet. A kezelést követő napokban a gyerekeket tartsuk távol a kutyáktól.
A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE,
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből
származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.
A Cestal Plus Flavour A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA
2006. június 23.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali
engedély jogosultjának helyi képviseletéhez.
Rendelhetőség
Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi
felhasználásra.
Forgalmazhatóság
Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Kiszerelési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve)
bonthatóság
Elsődleges csomagolóanyag: 2 tabletta alumínium/polietilén (strip) fóliában
Másodlagos csomagolóanyag: papírdoboz, tartalma: 5x2 tabletta/doboz; 100x2 tabletta/doboz
Törzskönyvi szám
645/1997. FM

