Aniprantel tabletta A.U.V.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Animal-Med Kft. 1029 Budapest, Adyliget, Pipitér u. 5.
Felelős Gyártó: Pernix Pharma (Zalaegerszeg)
Összetevők: 600mg tabletta tartalmaz: Fenbendazol
Pirantel pamoát
Prazikvantel
Javallatok:

200 mg
144 mg
50 mg

Kutyák a felsorolt galandférgek és fonálférgek által okozott fertőzöttségének kezelésére:
Galandférgek: Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum, Taenia spp.
Orsóférgek: Toxocara canis, Toxascaris leonina.
Kampósférgek: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala.
Ostorférgek: Trichuris vulpis.

Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagával vagy bármely segéd- és vivőanyaggal szembeni
túlérzékenység esetén. Beteg, legyengült állapotban lévő állatokat ne kezeljünk a készítménnyel.
Mellékhatások: A kezelés során ritkán étvágytalanság, hányás és/vagy hasmenés előfordulhat.
Célállat faj: Kutya.
Adagolás: 1 db 600mg-os tabletta 10 ttkg-ra.
Szájon át közvetlenül, vagy táplálékba keverve adjuk be a pontos adagot. A féregtelenítéshez egy kezelés elegendő lehet, de
súlyos fertőzöttség esetén három egymást követő napon adjuk az előírt dózist, majd a kezelést két hét múlva meg kell
ismételni. Az újrafertőződés veszélye miatt a kezelést negyedévente célszerű megismételni.
Szájon át adjuk be a pontos adagot. Az állatokat a kezelés előtt nem kell koplaltatni.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: A készítménnyel élelmiszertermelő állatok nem kezelhetők!
Tárolás: Szobahőmérsékleten 250C alatt, száraz, fénytől védett helyen az eredeti csomagolásban tárolandó. Gyermekek elől
elzárva tartandó! A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény lejárati ideje 2 év.
Figyelmeztetések: Ha a táplálékba adjuk a tablettát, ügyeljünk arra, hogy a kutya a teljes adagot elfogyassza. Az állatok a
kezelést követő napokban ürítik a parazitákat, ezért az ekkor ürített bélsarat, férgeket, petéket el kell égetni. Az állatok alvó
és tartózkodási helyét fokozottan takarítsuk, porszívózzuk és paraziticid hatékonyságú fertőtlenítőszerrel fertőtlenítsük. A
bolha egyes féregfajok köztigazdája lehet, ezért az újrafertőződés megakadályozása céljából az állatokat és tartózkodási
helyüket kezeljük bolha ellenes készítménnyel.
Prazikvantel, pirantel pamoát és/vagy fenbendazol iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a készítménnyel való
érintkezést. A kezelést követő napokon a gyermekeket a kezelt kutyáktól távol kell tartani. A kezelés után alaposan kezet kell
mosni. A termék használata közben tilos dohányozni, enni, inni.
Piperazin, levamizol és morantel hatóanyagú állatgyógyászati készítményekkel együtt nem adható. Ne alkalmazzuk
egyidejűleg szerves foszforsavészter és dietilkarbamazin hatóanyagú készítményekkel.
Hulladék kezelés: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó
hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. A készítmény élővizekbe,
folyókba, tavakba, víztározókba nem kerülhet.
Törzskönyvi szám: 2194/2/07 MgSzH ÁTI (2 x 20 tabletta)
2194/3/07 MgSzH ÁTI (500 tabletta)

