HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1.
AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
FLUBENOL KH PASZTA A.U.V.
2.
HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE
Flubendazol
44 mg
vivőanyag
ad
1 ml
3.
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
Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium / Janssen-Cilag SPA, Latina, Olaszország
4.
CÉLÁLLAT FAJOK
Kutya és macska.
5.
JAVALLAT(OK)
Anthelmintikum orsóféreg, horgasfejű féreg és galandféreg fertőzöttség esetén:
Orsóférgek: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina
Kampósfejű férgek: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma canium, Ancylostoma tubaeforme
Ostorféreg: Trichuris vulpis
Galandférgek: Taenia pisiformis, Hydatigena taeniaeformis
6.
ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
A készítmény biztonságosan és könnyen adagolható.
1./ Kutyák és macskák orsóféreg és horgasfejű féreg fertőzöttsége esetén 1 ml/2 ttkg (amely egyenértékű 44 mg
flubendazol/2 ttkg) adagban egyszer naponta, két egymást követő napon.
2./ Kutyák és macskák vegyes fertőzöttsége esetén 1 ml/2 ttkg (amely egyenértékű 44 mg flubendazol/2 ttkg) adagban
naponta egyszer, három egymást követő napon.
7.
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)
A gyógyszert közvetlenül a kutya, vagy macska szájába kell adagolni, vagy keverjük a szükséges
gyógyszermennyiséget az állat takarmányába, ha az állat nehezen kezelhető, vagy agresszív. Forgassuk a dugattyún
lévő gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányban az állat testtömegének megfelelő osztásig, majd távolítsuk el a
biztonsági kupakot és végezzük el a kezelést. A következő kezeléskor adjuk hozzá az állat testtömegét a gyűrűnél
leolvasható értékhez és állítsuk a gyűrűt a számított új értékre, távolítsuk el a biztonsági kupakot és végezzük el a
kezelést.
Példa egy 3 kg-os macska esetében: az első kezeléshez a gyűrűt a 3-as számhoz kell állítani, második kezeléskor a
gyűrűt a 6-os számhoz, harmadik kezeléskor a 9-es számhoz.
8.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Kutya:
Kölyök: 1-2 hetes korban
Fiatal kutya: választáskor, majd 2-3 havonta
Növendék: vakcinázás előtt
Szuka: az ösztrusz ideje alatt, ill. 10 nappal az ellés előtt és 10 nappal az ellés után
Felnőtt:évente 3-4 alkalommal.
Általában. vakcinázások előtt
Macska:
Kölyök: 6 hetes korban
Fiatal macska: 2-3 hónaponként
Felnőtt macska: évente 3-4 alkalommal.
Általában. vakcinázások előtt
9.
ELLENJAVALLATOK
Nem ismeretes.
10.
MELLÉKHATÁSOK
A flubendazolt az állatok általában jól tolerálják. Macskákban a kezelést követően ritkán nyálzás figyelhető meg, amely
a kezeléssel járó stresszre vezethető vissza és a készítmény hatékonyságát nem befolyásolja. Kutyákban ritkán hányás
figyelhető meg.

11.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
Nem szükséges.
12.
KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
A készítmény eredeti csomagolásban, 25 Co alatti hőmérsékleten tárolandó.
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
13. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)
Nincsenek.
14.
A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE,
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék
anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.
15.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA
2006. január
16.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

16.1.
Rendelhetőség
Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.
16.2.
Forgalmazhatóság
Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
16.3.
Kiszerelési egységek
7,8 ml és 22,5 ml töltőtérfogatú egyszer használatos fecskendők.
16.4.
Törzskönyvi szám
424/1991. FVM.

