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Milpro kleine hond/pup   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling Bevat per tablet 2,5 mg milbemycine oxime en 25 mg praziquantel    
 

Eigenschappen  Milbemycine oxime behoort tot de groep van de macrocyclische lactonen. Het is actief tegen mijten, 
tegen larvale en volwassen stadia van nematoden als ook tegen de larven van Dirofilaria immitis. 
Milbemycine oxime vergroot de membraanpermeabiliteit voor chloride ionen via de glutamaat 
afhankelijke chlorideion-kanalen. Praziquantel is een geacetyleerd pyrazine-isoquinoline derivaat. 
Praziquantel is actief tegen cestoden en trematoden. Het wijzigt de permeabiliteit voor calcium 
(toevoer van Ca2+) van de membranen van de parasiet wat een onbalans veroorzaakt in de 
membraan structuur. 

 
Doeldier Hond  
 
Indicaties Behandeling van menginfecties van volwassen cestoden (lintwormen) en nematoden (rondwormen) 

van de volgende soorten: Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., 
Mesocestoides spp. Nematoden: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Trichuris vulpis, Crenosoma 
vulpis (vermindering van het infectieniveau), Angiostrongylus vasorum (vermindering van het 
infectieniveau door immature volwassen ( L5) en volwassen stadia). Milpro kan ook worden ingezet bij 
de preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis) wanneer een gelijktijdige behandeling tegen 
cestoden nodig is. 

  
Toediening/dosering Voor oraal gebruik. Minimum aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel 

per kg lichaamsgewicht éénmalig toedienen. De tabletten toedienen met of na wat eten. Milpro 
tabletten hebben een vleessmaak en zijn makkelijk toe te dienen (meestal worden de tabletten vrijwillig 
opgenomen door honden; zelfs zonder voer). Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond, is de 
dosering als volgt: 

  
Gewicht Aantal tabletten 
½ – 1 kg ½ tablet 

>1 – 5 kg 1 tablet 
>5 – 10 kg 2 tabletten 

 
 In die gevallen waarbij preventie tegen hartwormziekte wordt toegepast en waarbij gelijktijdige 

behandeling tegen lintworm vereist is, kan het diergeneesmiddel het monovalent product vervangen 
voor de preventie van hartwormziekte.  
Voor de behandeling van Angiostrongylus vasorum-infecties, milbemycine oxime 4 maal toedienen 
met een interval van een week.  

 
Contra-indicaties Niet toedienen aan pups jonger dan 2 weken en/of honden die minder dan ½ kg wegen. Niet gebruiken 

bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of van de hulpstoffen.  
 
Bijwerkingen In zeer zeldzame gevallen zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische 
   verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of 

gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, verlies van eetlust en kwijlen) waargenomen. 
 
Waarschuwingen  Om een effectief wormcontrole programma te ontwikkelen dienen lokale epidemiologische informatie 

en leefomstandigheden van de hond meegenomen te worden. Studies met milbemycine oxime laten 
zien dat de veiligheidsmarge bij sommige honden, zoals collies of aanverwante hondenrassen, minder 
is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd. De 
tolerantie van het diergeneesmiddel bij jonge pups van deze rassen is niet onderzocht. De 
behandeling van honden met een groot aantal circulerende microfilariae kan soms leiden tot het 
ontstaan van hypersensitieve reacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of 
overdadig speekselen.  
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Vervolg waarschuwingen Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende microfilariae 

en zijn niet direct een toxisch effect van het product. Het gebruik bij honden die lijden aan 
microfilariaemie is daarom niet aanbevolen. In gebieden met een hartwormrisico, of in het geval dat 
het bekend is dat de hond heeft gereisd van en naar regio’s met een hartwormrisico wordt aanbevolen 
om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met Dirofilaria immitis uit te sluiten.  

 Er zijn geen studies verricht met zwaar verzwakte honden of individuen met een ernstige vermindering 
van de nier- of leverfunctie. In een andere studie is aangetoond dat de combinatie van werkzame 
bestanddelen zeer goed wordt getolereerd door fokteven, ook tijdens dracht en lactatie. Het gelijktijdig 
gebruik van  praziquantel/milbemycine oxime met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen 
interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon 
selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van de 
diergeneesmiddelcombinatie. Door de afwezigheid van verdere studies wordt aanbevolen voorzichtig 
te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het diergeneesmiddel met andere macrocyclische lactonen. 
Dergelijke studies zijn ook niet uitgevoerd bij fokdieren.  
Na toediening handen wassen. In het geval van een accidentele inname, speciaal bij kinderen, dient 
onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of bijsluiter te worden getoond. 

 
Voorzorgen  Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.  
 
Bewaarcondities/ Houdbaarheid Bewaren bij kamertemperatuur. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Bewaar de blister in het 

doosje. Halve tabletten in de originele verpakking bewaren en gebruiken voor de eerstvolgende 
toediening. Houdbaarheid na eerste opening van de blister (halve tabletten): 6 maanden. 

  
Verpakking Doos met 12 blisters à 2 tabletten 

  
Registratienummer REG NL 113685 
  
Kanalisatie Vrij  
 
Artikelnummer 90.013.37  

 
EAN code 8714076006867  
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