
Exil No Worm hond 10kg-tabletten 
Exitel plus tabletten tegen wormen voor de hond  
 
DIERGENEESMIDDEL  
Reg. NL 105148 VRIJ  
 
SAMENSTELLING PER TABLET  
50 mg Praziquantel  
144 mg Pyrantelembonaat (= 50 mg pyrantel)  
150 mg Febantel  
 
DOELDIER  
Hond  
 
INDICATIE  
Bij honden: behandeling van menginfecties door rondwormen en platwormen:  

 

 Spoelwormen : Toxocara canis, Toxascaris leonina (volwassen en laat-onvolwassen vormen) 

Haakwormen : Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (volwassen) 

 Zweepwormen: Trichuris vulpis (volwassen) 

 Lintwormen : Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis, 

Echinococcus granulosus (kleine blaaslintworm bij hond) en multilocularis (vossenlintworm) 

(volwassen en onvolwassen vormen) 

 

GEBRUIKSAANWIJZING  

Hond: 1 tablet per 10 kg toedienen.  

Deze dosering hoeft slechts een dag gegeven te worden.  

 

DOSERING  

1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht.  

De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend, of met het voer worden 

vermengd.  

Honden hoeven voor of na behandeling niet nuchter te zijn.  

Weeg voor het gebruik de hond.  

Resterende tablet delen mogen niet meer worden gebruikt.  

Lichaamsgewicht  Tabletten  Lichaamsgewicht  Tabletten  
½ - 2½ kg 

 
¼ 

 
20 - 25 kg  2½ 

 
2½ - 5 kg 

 
½ 

 
25 - 30 kg 

 
3 

 
5 - 10 kg  

 
1 

 
30 - 35 kg 

 
3½ 

 
10 - 15 kg  

 
1½ 

 
35 - 40 kg  

 
4 

 
15 - 20 kg 

 
2 

 
> 40 kg 

 
1 tabl. / 10 kg 

 

 
BEHANDELINGSSCHEMA  

 

 Pups : ontwormen op een leeftijd van 2, 4, 6, 8 en 12 weken; 4, 5, 6 maanden 

 Volwassen dieren : minstens 4 x per jaar ontwormen 

 Zogende teven : 2 en 4 weken na het werpen; vervolgens minstens 4x per jaar 



 Kennels : alle honden 4-6 x per jaar ontwormen 

 
BIJWERKINGEN  
Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in 
deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.  
 
HOUDBAARHEID  
Houdbaar tot de op de verpakking aangegeven expiratiedatum. Voor dit diergeneesmiddel 
gelden geen speciale bewaarcondities. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.  
 
WAARSCHUWINGEN:  
Niet gelijktijdig gebruiken met piperazinederivaten, omdat de anthelmintische effecten van 
pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd. Niet gebruiken in dieren met een 
bekend overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen. 
Een lintworminfestatie zal zeker terugkeren tenzij de tijdelijke gastheren zoals vlooien, 
muizen, etc. worden aangepakt. Een lintworminfestatie is onwaarschijnlijk bij pups jonger 
dan 6 weken. Teratogene effecten, toegewezen aan hoge doses van febantel, zijn gemeld bij 
schapen en ratten. Er zijn geen studies tijdens de vroege dracht uitgevoerd in honden. 
Gebruik van het product tijdens de dracht dient in overeenstemming met een “baten-risico” 
beoordeling van de verantwoordelijke dierenarts te gebeuren. Het wordt geadviseerd om het 
product niet te gebruiken bij honden tijdens de eerste 4 weken van de dracht. De aanbevolen 
dosis dient niet te worden overschreden bij de behandeling van drachtige teven. Parasitaire 
resistentie tegen iedere klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent 
herhaaldelijk gebruik van anthelmintica uit de klasse.  
 
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 

toedient  
In geval van accidentele orale inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en 
de bijsluiter of het etiket te worden getoond. In het kader van goede hygiëne dienen 
personen die de tabletten direct aan de hond toedienen, of de tablet aan het hondenvoer 
toevoegen , na afloop hun handen te wassen. 
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 
 
VERWIJDERING  
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de 
nationale vereisten te worden verwijderd. Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of 
met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden. Vraag aan uw dierenarts hoe u 
overtollige geneesmiddelen verwijdert, Deze maatregelen dienen ter bescherming van het 
milieu.  
 
VERPAKKING  
Aluminium strips met 2 of 8 tabletten 
 
Informatie voor de huisdierbezitter 
Deze bijsluiter wordt regelmatig aan de nieuwste farmacotherapeutische inzichten 
aangepast. U dient daarom de aanwijzingen goed te lezen, voordat u uw huisdier behandelt. 
De meest recente gebruiksinformatie vindt u op www.emax.nl. Barneveld, maart 2010 A. 
Bos, dierenarts  
 
Registratiehouder, Producent: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea Co. Galway Ierland  

Exil ® Diergeneesmiddelen  

Divisie van Emax Nederland bv  

Postbus 365, 3770 AJ Barneveld  

Huisdier Informatie Centrum: 0900 2000 888 (€ 0,20/min)  

www.emax.nl  
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WORMEN BIJ HOND  
Voor de hond zijn in ons land twee wormsoorten van belang, die als volgt te herkennen zijn:  

 

 Spoelwormen : lange, ronde, dunne wormen 

 Lintwormen : (bewegende) witte eipakketjes in de ontlasting 

Voor een optimaal resultaat moet u spoelwormen en lintwormen verschillend aanpakken. In 

deze bijsluiter kunt u lezen hoe.  

 

DE SPOELWORM  

Honden hebben hun eigen spoelworm. Spoelwormen zijn lang, rond en dun. Ze vormen 

vooral bij jonge dieren een probleem.  

 
Wat u beslist moet weten over de spoelworm  

Pups worden al in de baarmoeder en/of via de moedermelk besmet. Ook raakt een hond 

besmet door het  oplikken van eitjes, die overvloedig in de omgeving voorkomen.  

 
Wat te doen bij een spoelworminfectie  

Behandel al uw honden (en eventueel aanwezige katten) met een wormmiddel bijv No Worm 

hond of kat. Dieren jonger dan 6 maanden bij voorkeur ontwormen met Exil No Worm Plus. 

Herhaal dit na 3 weken.  

 

DE VLOOIENLINTWORM  

De vlooienlintworm (Dipylidium caninum) komt o.a. voor bij de hond. Deze lintworm wordt 

door vlooien overgebracht. Een besmette hond is te herkennen aan de eipakketjes die in de 

ontlasting voorkomen. Ze zien er uit als (bewegende) witte rijstkorrels.  

 
Wat u beslist moet weten over de vlooienlintworm  

Uw huisdier verspreidt de lintwormeitjes in uw huis. Deze eitjes worden opgegeten door de 

nakomelingen van de vlo (de vlooienlarven), die óók in uw huis leven. Na enkele weken 

ontwikkelt de met lintworm besmette vlooienlarf zich tot een besmette volwassen vlo. Deze 

besmette volwassen vlo springt op uw huisdier. Uw huisdier vangt deze vlo met zijn tanden 

en eet de vlo, met lintworm, op. In de darm van uw huisdier aangekomen groeit de jonge 

lintworm uit tot een volwassen lintworm. De cirkel is nu rond. 

 
Dus:  

Hond met lintworm → lintwormei → gegeten door vlooienlarf → besmette volwassen vlo → 

hond eet vlo → hond met lintworm. Deze lintworm wordt alleen door vlooien (en luizen) 

overgebracht en niet door vliegen e.d.  

 
Wat te doen bij een lintworminfectie  

Behandel al uw honden (en katten) tegen de vlooienlintworm met een daarvoor geschikt 

product van Exil bijvoorbeeld No Worm hond of kat.  

Voorkom dat vlooieneitjes en –larven uitgroeien tot volwassen vlooien. Gebruik hiervoor Exil 

Flea Free omgevingsspray.  

Bestrijd de vlooien op uw huisdier. Exil heeft hiervoor een uitgebreid assortiment. Kies het 

product dat het beste bij uw huisdier past. Voor meer informatie over vlooien en 

vlooienbestrijding: vraag bij uw dierenspeciaalzaak naar de folder van Exil. Behandel 

vervolgens uw huisdier na 3 weken nog een keer tegen lintwormen.  

 

DE HAAKWORM  



Haakwormen zijn hele kleine, bijna niet zichtbare wormpjes die kunnen schadelijk zijn. Ze 

voeden zich met bloed en kunnen bloedarmoede geven en zelfs sterfte, vooral bij jonge 

dieren.  

 
Wat te doen bij een haakworminfectie  

Behandel al uw honden (en katten) minstens 4x per jaar met een daarvoor geschikt product 

van Exil bijvoorbeeld No Worm hond of kat.  

 

DE ZWEEPWORM  

Zweepwormen zijn wormen van 4-7 cm lang met een heel dun uiteinde als van een zweep. 

Ze zijn schadelijk en geven aanleiding tot diarree en in ernstige gevallen zelfs bloedarmoede. 

De zweepwormen komt gelukkig niet veel voor in NL. Maar in kennels kan to wel 25% van de 

dieren besmet zijn, daarom wordt de zweepworm ook wel kennelworm genoemd.  

 
Wat te doen bij een zweepworminfectie  

Behandel al uw honden minstens 4x per jaar met een daarvoor geschikt product van Exil 

bijvoorbeeld No Worm hond of No Worm CF pasta.  

  



Exil No Worm hond 35kg-tabletten 
Exitel plus XL tabletten tegen wormen voor de hond  
 
DIERGENEESMIDDEL  
Reg. NL 111691 VRIJ  
 
SAMENSTELLING PER TABLET  
175mg Praziquantel  
504 mg Pyrantelembonaat (= 175 mg pyrantel)  
525 mg Febantel  
 
DOELDIER  
Hond  
 
INDICATIE  
Bij volwassen honden: behandeling van menginfecties door rondwormen en platwormen:  

 

 Spoelwormen : Toxocara canis, Toxascaris leonina (volwassen en laat-onvolwassen vormen) 

Haakwormen : Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (volwassen) 

 Zweepwormen: Trichuris vulpis (volwassen) 

 Lintwormen : Dipylidium caninum (volwassen en onvolwassen vormen), Taenia species (T. 

hydatigena, T. pisiformis, T. taeniaeformis, Echinococcus species (E. granulosus (kleine 

blaaslintworm bij hond) en E. multilocularis (vossenlintworm) 

 
GEBRUIKSAANWIJZING  
Hond: 1 tablet per 35 kg toedienen.  
Deze dosering hoeft slechts een dag gegeven te worden.  
Uitsluitend voor orale toediening. 
 
BEHANDELINGSSCHEMA  

 

 Volwassen dieren : minstens 4 x per jaar ontwormen 

 Zogende teven : 2 en 4 weken na het werpen; vervolgens minstens 4x per jaar 

 Kennels : alle honden 4-6 x per jaar ontwormen 

 
BIJWERKINGEN  
Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in 
deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.  
 
HOUDBAARHEID  
Niet gebruiken na uiterste gebruikdatum vermeld op etiket. Ongebruikte tabletten dienen 
teruggedaan te worden in de geopende blister en daarna in de kartonnen doos gedaan te 
worden (binnen 14 dagen gebruiksn). Voor dit diergeneesmiddel gelden geen speciale 
bewaarcondities. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.  
 
WAARSCHUWINGEN:  
Niet gelijktijdig gebruiken met piperazinederivaten, omdat de anthelmintische effecten van 
pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd. Niet gebruiken in dieren met een 
bekend overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.  
 
Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge stoffen kan leiden tot toxiciteit. 
Een lintworminfestatie zal zeker terugkeren wanneer de tussengastheren zoals vlooien, 
muizen, etc. niet worden aangepakt.  



 
Teratogene effecten, toegewezen aan hoge doses van febantel, zijn gemeld bij schapen en 
ratten.  
Er zijn geen studies tijdens de vroege dracht uitgevoerd in honden.  
Tijdens de dracht uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de 
verantwoordelijke dierenarts. 
Het wordt geadviseerd om het product niet te gebruiken bij honden tijdens de eerste 4 weken 
van de dracht. De aanbevolen dosis dient niet te worden overschreden bij de behandeling 
van drachtige teven.  
 
Parasitaire resistentie tegen iedere klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na 
frequent, herhaaldelijk gebruik van anthelmintica uit de klasse.  
 
WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER: 
In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de 
bijsluiter of het etiket te worden getoond.  
In het kader van goede hygiëne, dienen personen die de tabletten direct aan de hond 
toedienen, of de tablet aan het hondenvoer toevoegen, na afloop hun handen te wassen. 
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 
 
VERWIJDERING  
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de 
nationale vereisten te worden verwijderd.  
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. 
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert, Deze maatregelen 
dienen ter bescherming van het milieu.  
 
VERPAKKING  
Aluminium strips met 2 tabletten 
 
Informatie voor de huisdierbezitter 
Deze bijsluiter wordt regelmatig aan de nieuwste farmacotherapeutische inzichten 
aangepast. U dient daarom de aanwijzingen goed te lezen, voordat u uw huisdier behandelt. 
De meest recente gebruiksinformatie vindt u op www.emax.nl.  
Barneveld, 9 augustus 2012  
A. Bos, dierenarts  
 
Registratiehouder, Producent: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea Co. Galway Ierland  

Exil ® Diergeneesmiddelen  

Divisie van Emax Nederland bv  

Postbus 365, 3770 AJ Barneveld  

Huisdier Informatie Centrum: 0900 2000 888 (€ 0,20/min)  

www.emax.nl  
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WORMEN BIJ HOND  
Voor de hond zijn in ons land twee wormsoorten van belang, die als volgt te herkennen zijn:  

 

 Spoelwormen : lange, ronde, dunne wormen 

 Lintwormen : (bewegende) witte eipakketjes in de ontlasting 

Voor een optimaal resultaat moet u spoelwormen en lintwormen verschillend aanpakken. In 
deze bijsluiter kunt u lezen hoe.  
 
DE SPOELWORM  
Honden hebben hun eigen spoelworm. Spoelwormen zijn lang, rond en dun. Ze vormen 



vooral bij jonge dieren een probleem.  
 
Wat u beslist moet weten over de spoelworm  
Pups worden al in de baarmoeder en/of via de moedermelk besmet. Ook raakt een hond 
besmet door het  oplikken van eitjes, die overvloedig in de omgeving voorkomen.  
 
Wat te doen bij een spoelworminfectie  
Behandel al uw honden (en eventueel aanwezige katten) met een wormmiddel bijv No Worm 
hond of kat. Dieren jonger dan 6 maanden bij voorkeur ontwormen met Exil No Worm Plus. 
Herhaal dit na 3 weken.  
 
DE VLOOIENLINTWORM  
De vlooienlintworm (Dipylidium caninum) komt o.a. voor bij de hond. Deze lintworm wordt 
door vlooien overgebracht. Een besmette hond is te herkennen aan de eipakketjes die in de 
ontlasting voorkomen. Ze zien er uit als (bewegende) witte rijstkorrels.  
 
Wat u beslist moet weten over de vlooienlintworm  
Uw huisdier verspreidt de lintwormeitjes in uw huis. Deze eitjes worden opgegeten door de 
nakomelingen van de vlo (de vlooienlarven), die óók in uw huis leven. Na enkele weken 
ontwikkelt de met lintworm besmette vlooienlarf zich tot een besmette volwassen vlo. Deze 
besmette volwassen vlo springt op uw huisdier. Uw huisdier vangt deze vlo met zijn tanden 
en eet de vlo, met lintworm, op. In de darm van uw huisdier aangekomen groeit de jonge 
lintworm uit tot een volwassen lintworm. De cirkel is nu rond. 
 
Dus:  
Hond met lintworm → lintwormei → gegeten door vlooienlarf → besmette volwassen vlo → 
hond eet vlo → hond met lintworm. Deze lintworm wordt alleen door vlooien (en luizen) 
overgebracht en niet door vliegen e.d.  
 
Wat te doen bij een lintworminfectie  
Behandel al uw honden (en katten) tegen de vlooienlintworm met een daarvoor geschikt 
product van Exil bijvoorbeeld No Worm hond of kat.  
Voorkom dat vlooieneitjes en –larven uitgroeien tot volwassen vlooien. Gebruik hiervoor Exil 
Flea Free omgevingsspray.  
Bestrijd de vlooien op uw huisdier. Exil heeft hiervoor een uitgebreid assortiment. Kies het 
product dat het beste bij uw huisdier past. Voor meer informatie over vlooien en 
vlooienbestrijding: vraag bij uw dierenspeciaalzaak naar de folder van Exil. Behandel 
vervolgens uw huisdier na 3 weken nog een keer tegen lintwormen.  
 
DE HAAKWORM  
Haakwormen zijn hele kleine, bijna niet zichtbare wormpjes die kunnen schadelijk zijn. Ze 
voeden zich met bloed en kunnen bloedarmoede geven en zelfs sterfte, vooral bij jonge 
dieren.  
 
Wat te doen bij een haakworminfectie  
Behandel al uw honden (en katten) minstens 4x per jaar met een daarvoor geschikt product 
van Exil bijvoorbeeld No Worm hond of kat.  
 
DE ZWEEPWORM  
Zweepwormen zijn wormen van 4-7 cm lang met een heel dun uiteinde als van een zweep. 
Ze zijn schadelijk en geven aanleiding tot diarree en in ernstige gevallen zelfs bloedarmoede. 
De zweepwormen komt gelukkig niet veel voor in NL. Maar in kennels kan tot wel 25% van 
de dieren besmet zijn, daarom wordt de zweepworm ook wel kennelworm genoemd.  
 
Wat te doen bij een zweepworminfectie  
Behandel al uw honden minstens 4x per jaar met een daarvoor geschikt product van Exil 



bijvoorbeeld No Worm hond of No Worm CF pasta.  
 
 
DOSERING  
1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht.  
De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend, of met het voer worden 
vermengd.  
Honden hoeven voor of na behandeling niet nuchter te zijn.  
Weeg voor het gebruik de hond.  
Resterende tablet delen mogen niet meer worden gebruikt.  

 

Lichaamsgewicht  Tabletten  Lichaamsgewicht  Tabletten  

Ongeveer 17½ kg 

 

½ Exitel Plus XL  

 

51 - 55 kg  1 Exitel Plus XL + 

2 Exitel Plus 

 

31 -35 kg 

 

1 Exitel Plus XL 

 

56 - 60 kg 

 

1 Exitel Plus XL + 

2½ Exitel Plus 

 

36 - 40 kg  

 

1 Exitel Plus XL + 

½ Exitel Plus 

 

61 - 65 kg 

 

1 Exitel Plus XL + 

3 Exitel Plus 

 

41 - 45 kg  

 

1 Exitel Plus XL + 

1 Exitel Plus 

 

66 - 70 kg  

 

2 Exitel Plus XL 

 

46 - 50 kg 

 

1 Exitel Plus XL + 

1½ Exitel Plus 

 

> 70 kg 

 

1 tabl. / 35 kg 

 

 
DE AANBEVOLEN DOSERINGEN ZIJN 

15 mg/kg lichaamsgewicht febantel, 5 mg/kg pyrantel (overeenkomend met 14.4 mg/kg 

pyrantel embonaat) en 5 mg/kg praziquantel. Dit komt overeen met 1 tablet Exitel Plus XL 

per 35 kg lichaamsgewicht. Aan honden met een lichaamsgewicht boven 35 kg, kan 1 tablet 

Exitel Plus XL gegeven worden plus een passende hoeveelheid Exitel plus tabletten – 

overeenkomend met 1tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Aan honden met een 

lichaamsgewicht van ongeveer 17,5 kg dient een halve tablet  Exitel Plus XL gegeven te 

worden. 


