
 
SH-Levamisol conc. pulvis ad us. vet. 

 
Összetétel:   Levamisol  (sósavas só formájában)        100 % 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: SelBruHa Állatgyógyászati Kft.,  
     Budapest 
Gyártó: Pernix-Pharma Kft., Zalaegerszeg 
Célállatfajok: szarvasmarha, sertés, juh, házityúk (brojlercsirke) és házilúd  
Javallatok:   
Az SH-Levamisol conc. pulvis széles hatásspektrumú anthelmintikum, mely alkalmas 
különböző fejlődési formában lévő parazita fajok okozta fertőzések kezelésére: 
Sertésben: Ascaris spp, Oesophagostomum spp., Metastrongylus spp. (érett 
stádiumú), Hyostrongylus spp. 
Szarvasmarhában és juhokban: Dictyocaulus spp., Cooperia spp., Trichostrongylus 
spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum 
spp. és Chabertia spp 
Baromfiban(házityúk, házilúd): Ascaridia spp, Heterakis spp, Capillaria spp. 
Adagolás célállat fajonként: 
A hatóanyag ajánlott dózisa 
- sertés esetében 8 mg/ttkg levamizol-hidroklorid/testtömegkilogramm, 
- házityúk (brojlercsirke) és házilúd esetében 20 mg levamizol-hidroklorid/test- 
tömegkilogramm 
- szarvasmarha és juh esetében 7,5 mg levamizol-hidroklorid/testtömegkilogramm. 
Adagolás és  alkalmazásmódok:  
Ivóvízbe keverve alkalmazandó. 
1 g SH-Levamisol conc. pulvis baromfi esetében 50 kg élősúly, sertés esetében 125 
kg élősúly, szarvasmarha, juh és kecske esetében 133 kg kezelésére elegendő. 
A kezelt állatállomány testtömege és napi ivóvízfogyasztása alapján kell 
meghatározni az ivóvízbe bekeverendő gyógyszer mennyiségét. 
Az elkészített gyógyszeres ivóvíz azonnal, de legfeljebb 24 órán át itatható. 
Felhasználási javaslat: 
Kezelési program: Rutin állománykezelés  – mint irányelv; valamennyi a legelőn 
fertőzésnek kitett állatot kezelni kell 10 hetenként, március/április-tól 
október/november-ig. 
 Valamennyi, a legelőn tartott állat egyszerre kezelendő! Behajtás után egy  január/ 
februári kezelés szintén indokolt. Ez a kiegészítő kezelés segít  megelőzni, hogy 
tavasszal a legelő újra fertőződjön. 
Bármely új állatot kezelni kell, mielőtt csatlakozik az állományhoz. Speciális 
kezeléshez ki kell kérni az állatorvos véleményét. 
Az istállózott állatokat, akár battérián, akár mélyalmon vannak 10 hetes időközökkel 
célszerű kezelni. Az újrafertőződés esélyét úgy lehet lecsökkenteni, ha valamennyi 
állatot egyszerre kezeljük az istállón belül.    
Ellenjavallatok: Máj vagy veseelégtelenség esetén ne kezeljük a készítménnyel az 
állatot. Megfelelő  elővigyázatossággal kezeljünk előrehaladottan vemhes, rossz 
kondícióban, erős stresszhelyzetben levő (karámozás, kezelés) állatokat, ill. időjárási 
front esetén. 
Ne kezeljük az  állatokat szerves foszforsav- észter tartalmú szerekkel történő 
kezelés előtt, ill. után, 14 nappal. 
Mellékhatások: Néha előfordulhat a motoros funkciók zavara, mint pl. izomgörcs 
vagy fokozott nyálzás, azonban ezek átmeneti jellegűek. 



Élelmezés- egészségügyi várakozási idő:  
Szarvasmarha ehető szövetek:    7 nap. 
Juh ehető szövetek:     7 nap. 
Sertés ehető szövetek:     7 nap. 
Házityúk (brojlercsirke), házilúd ehető szövetek: 7 nap. 
A készítménnyel árutojás- és tejtermelő állományok nem kezelhetők! 
Különleges tárolási előírások: 
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
25 °C alatt, száraz helyen tárolandó. 
Lejárati idő: 3 év  
A felbontott tasak nem tárolható. 
Különleges figyelmeztetések:  
Mebendazollal, pirantellel, fenothiazinnal, procainnal  vagy  szerves foszforsav 
észterekkel  nem adható. 
Vemhesség esetén kizárólag a kezelést végző állatorvos javaslatára, a terápiás 
előny/kockázat gondos mérlegelését követően alkalmazható. 
Ha az előírt adagot túllépjük, előfordulhat a motoros funkciók zavara, mint pl. az 
izomgörcs vagy fokozott nyálzás, azonban ezek átmeneti jellegűek. Antidotum az 
atropin-szulfát. 
Ne egyen,  igyon vagy dohányozzon kezelés közben! Ha szembe, vagy bőrre került a 
készítmény, azonnal mossa le! Szennyezett ruháját cserélje ki! Kezelés után, evés 
előtt mosson kezet! 
A levamisol igen ritkán okozhat idioszinkráziás reakciókat vagy vérkeringési 
problémákat. Ha szédülés, hányinger, hányás, vagy gyomorpanaszok jelentkeznek a 
készítmény használata után vagy lázat, száj-, torok-gyulladást észlelnek, azonnal 
forduljanak orvoshoz. 
A fel nem használt készítmény vagy hulladékának kezelésére, 
megsemmisítésére vonatkozó utasítások: 
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati 
készítményből származó anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően 
kell megsemmisíteni. 
A használati utasítás utolsó jóváhagyásának dátuma: 
2006. 09. 15. 
Rendelhetőség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati 
készítmény. 
Forgalmazhatóság: Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak 
forgalmazhatják. 
Kiszerelési egységek és bonthatóság:  
1.000 g, 200 g hegesztéssel lezárt triplex fólia tasakban 
10 x 2 g, hegesztéssel lezárt triplex fólia tasakban, kartondobozban (bontható) 
Törzskönyvi szám: 1479/2005 
 
 
 
 
 


