V
Vitaminthe ontwormingspasta

Samenstelling

Bevat per ml orale pasta 240 mg niclosamide en 30 mg oxibendazol.

Eigenschappen

Oraal toe te dienen breedspectrum anthelminthicum in pastavorm voor honden en katten.
Niclosamide is specifiek werkzaam tegen lintwormen en oxybendazol bestrijdt zowel volwassen als
larvale stadia van spoelwormen, zweepwormen en haakwormen. De pasta is geschikt voor
toepassing bij honden en katten van alle leeftijden.

Doeldier

Hond en kat

Indicaties

Infecties met spoelwormen: Toxocara canis, Toxocara cati en Toxascaris leonina; zweepwormen:
Trichuris vulpis; haakwormen: Ancylostoma caninum, A. tubaeforme en Uncinaria stenocephala;
lintwormen: Dipylidium spp. of Taenia spp.

Toediening/dosering

In een eenmalige dosering achter op de tong van het dier ingeven. Algemene dosering: 1 ml per 2
kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 15 mg oxybendazol en 120 mg niclosamide per kg
lichaamsgewicht). Drachtige dieren: tijdens de drachtigheid heeft ontwormen weinig zin, aangezien
de larven in het lichaam hiermee niet bereikt worden. Na de geboorte dient tegelijk met de eerste
behandeling van de pups of kittens ontwormd te worden. Hierna telkens samen met de jonge dieren
ontwormen. Alle andere honden en katten: 4 maal per jaar ontwormen en indien wormen in
ontlasting en/of braaksel waargenomen worden. Pups: behandelen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8
weken en tot ze een half jaar zijn elke 2 maanden. Kittens: behandelen op een leeftijd van 4, 6 en 8
weken en tot ze een half jaar zijn elke 2 maanden.

Contra-indicaties

Niet toedienen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen

Geen

Waarschuwingen

Vitaminthe wordt nauwelijks geresorbeerd, waardoor een maximale concentratie en werkzaamheid
in het maagdarmkanaal wordt bereikt; een zo leeg mogelijk maagdarmkanaal bevordert dan ook de
effectiviteit. In verband met het risico van uitspugen/braken kort na toediening dient vermeden te
worden dat dit kan gebeuren op tapijt of ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig
mogelijk reinigen met uitsluitend schoon water zonder reinigingsmiddelen.

Voorzorgen

- Lintwormen (Dipylidium caninum) worden overgebracht door vlooien. Herbesmetting wordt
voorkomen door gelijktijdig met het ontwormen een grondige vlooienbestrijding toe te passen.
- In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te
worden vermeden; draag daartoe handschoenen bij toepassing.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Bewaren tussen 15-25ºC. Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum.

Verpakking

Doosje met 1 injector à 5 ml (1 doseerstreep = 0,25 ml), doosje met 1 injector à 10 ml (1
doseerstreep = 1 ml) en doosje met 1 injector à 25 ml (1 doseerstreep = 5 ml).

Registratienummer

REG NL 2896

Kanalisatie

Vrij

Artikelnummer

90.022.35 Vitaminthe ontwormpasta 5 ml
90.022.37 Vitaminthe ontwormpasta 10 ml
90.022.38 Vitaminthe ontwormpasta 25 ml

V 06/2010

Virbac Nederland BV - BARNEVELD Tel: 0342-427 127 - Fax 0342-490 164 - info@virbac.nl - internet: www.virbac.nl

