HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1.

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Profender rácsepegtető oldat kistestű macskáknak.
Profender rácsepegtető oldat közepes testű macskáknak.
Profender rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak.
2.

HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyagok:
A Profender 21,4 mg/ml emodepszidet és 85,8 mg/ml t prazikvantel tartalmaz.
1 adag (cseppentő pipetta) Profender tartalmaz:

Profender rácsepegtető oldat kistestű macskáknak
(≥ 0,5 – 2,5 kg)
Profender rácsepegtető oldat közepes testű macskáknak
(> 2,5 – 5 kg)
Profender rácsepegtető oldat nagytestű macskáknak
(> 5 – 8 kg)

Térfogat

Emodepszid

Prazikvantel

0,35 ml

7,5 mg

30 mg

0,70 ml

15 mg

60 mg

1,12 ml

24 mg

96 mg

Vivőanyagok:
5,4 mg/ml Butil-hidroxianizol (E320; mint antioxidáns)
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

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Bayer HealthCare AG
D-51368 Leverkusen
Németország / Germany
Gyártási tétel felszabadításért felelős gyártó:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Németország / Germany
4.

CÉLÁLLAT FAJOK

Macska
5.

JAVALLATOK
6/9

Az alábbi fonál és galandférgek által okozott kevert parazitás fertőzéstől szenvedő, vagy ezek
kockázatának kitett macskák részére:
Fonálférgek (Nematoda)
Toxocara cati (kifejlett féreg, nem kifejlett féreg, L4 és L3)
Toxascaris leonina (kifejlett féreg, nem kifejlett féreg és L4)
Ancylostoma tubaeforme (kifejlett féreg, nem kifejlett féreg és L4)
Galandférgek (Cestoda)
Dipylidium caninum (kifejlett féreg)
Taenia taeniaeformis (kifejlett féreg)
Echinococcus multilocularis (kifejlett féreg)
6.

ADAGOLÁS

Adagolás és az alkalmazás módja
Az ajánlott legkisebb adag 3 mg emodepszid / testtömeg kg és 12 mg prazikvantel / testtömeg kg, ami
megfelel 0,14 ml Profender-nek testtömeg kg-onként.
A használandó cseppentő
Térfogat
Emodepszid
Prazikvantel
Macska
testtömege (kg) pipetta mérete
(ml)
(mg/ttkg)
(mg/ttkg)
≥0,5 – 2,5
Profender rácsepegtető oldat
0,35
3 - 15
12 - 60
kistestű macskáknak
>2,5 - 5
Profender rácsepegtető oldat
0,70
3-6
12 - 24
közepes testű macskáknak
>5 - 8
Profender rácsepegtető oldat
1,12
3 – 4,8
12 – 19,2
nagytestű macskáknak
>8
A cseppentő pipetták megfelelő kombinációja
Kezelésenként egyetlen alkalmazás hatékony.
7.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓD

Kizárólag külsőleges alkalmazásra.
8.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Vegyen ki egy cseppentő pipettát a csomagolásból. Tartsa a cseppentő pipettát álló helyzetben, és
csavarva húzza le a biztonsági kupakot. Használja a kupak másik végét a zárófólia áttörésére.

Ezután a tarkón, a koponya alapjánál hajtsa szét a szőrzetett úgy, hogy a bőr láthatóvá váljék. Érintse a
pipetta hegyét a bőrhöz és a pipetta hasának többszöri összenyomásával ürítse a tubus teljes tartalmát a
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bőrre. A tarkótájékon alkalmazva minimálisra csökkenti a macska képességét, hogy lenyalja a
terméket. Csak az ép bőr felületére alkalmazza.

9.

ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható 8 hetesnél fiatalabb vagy 0,5 kg-nál könnyebb macskakölykökön.
10.

MELLÉKHATÁSOK

Nyálzás és hányás alkalmanként előfordulhat, ha a macska véletlenül megnyalja a kezelés helyét
közvetlenül a kezelés után.
Ha egyéb nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.
11.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.
12.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
Az eredeti csomagolásban tárolandó, hogy nedvességtől védjük.
Felhasználható a címkén és a külső csomagoláson feltüntetett időpontig.
13.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Szájon át vagy parenterálisan nem alkalmazható.
Ne engedjük, hogy a kezelt macska közvetlenül a kezelés után, vagy a háztartásban tartott másik
macska a kezelés helyét nyalogassa amíg az nedves.
Beteg és legyengült állatokra vonatkozóan csak korlátozott ismeretek állnak rendelkezésre, ezért a
termék ezeken az állatokon csak terápiás kockázat/ előny elemzés alapján használható.
A kezelés után végzett samponos fürdetés vagy átvizesedés csökkentheti a termék hatékonyságát. A
kezelt állatot ezért a rácseppentett oldat száradásáig nem szabad fürdetni.
A felhasználónak:
A termék használata közben ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos.
Kerülje a közvetlen érintkezést a kezelt területtel, amíg az nedves. A kezelt terület száradásáig a kezelt
állatot gyermekektől távol kell tartani.
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Használat után alaposan kezet kell mosni.
A bőrre került szennyeződést szappannal és vízzel azonnal le kell mosni.
Ha véletlenül a készítmény a szembe kerül, bő vízzel teljesen ki kell öblíteni.
Ha a bőr vagy szem érzékenység huzamosabb ideig fennáll, vagy a készítményt véletlenül lenyelték,
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és a használati utasítást vagy a címkét megmutatni.
Ügyelni kell rá, hogy a termékkel való kezelést követő 24 órában a kezelt macska ne kerüljön hosszas
intenzív érintkezésbe gyermekkel (pl. együtt alvás).
Bár a terméket vemhes macskák jól tolerálták, patkányokon és nyulakon végzett vizsgálatok arra
utalnak, hogy az emodepszid lehet hogy befolyásolja az embrio/magzat fejlődését.
Ezért szülőképes korban lévő nők ne használják a terméket, vagy viseljenek eldobható gumikesztyűt a
termék alkalmazásakor.
A terméket rendszeresen alkalmazók (pl.: állatorvosok, hivatásos macskatenyésztők) viseljenek
eldobható gumikesztyűt a termék alkalmazásakor.
A termék oldószere megfesthet egyes anyagokat így bőrt, szövetet, műanyagokat és zárt felületeket.
Hagyjuk a kezelés helyét megszáradni, mielőtt ilyen anyagokkal érintkezést engedünk.
14.

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE,
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A Profender nem kerülhet felszíni vizekbe, mert az emodepszid káros/ártalmas hatást mutatott a vízi
élőlényekre.
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 JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

16.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Vemhesség és laktáció ideje alatt alkalmazható.
Bármely anthelmintikum családdal szemben kialakulhat rezisztencia az adott családba tartozó
anthelmintikum ismételt gyakori alkalmazása után.
Az echinococcosis az emberekre is veszélyes. Az echinococcosis az OIE felé jelentendő betegség, a
kezelésre és az azt követő megfigyelésre, valamint az érintettek védelmére megfelelő irányelveket kell
beszerezni az illetékes hatóságtól.
Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelési egység kerül kereskedelmi forgalomba.
Ezzel az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos bármely további kérdéseivel forduljon a
forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez.
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