
Exil No Worm Plus 

tabletten tegen wormen plus eitjes en migrerende larven voor hond en kat 

 

DIERGENEESMIDDEL 

Reg. NL 9729 VRIJ 

 

SAMENSTELLING PER TABLET 

Fenbendazole 250 mg 

 

DOELDIER 

Hond en kat. 

 

INDICATIE 

Wormen bij honden en katten, waaronder 

Bij de hond:  

Spoelwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina 

Haakwormen: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala 

Zweepwormen: Trichuris vulpis 

Lintwormen: Taenia hydatigena, Taenia pisiformis  

 

Bij de kat:  

Spoelwormen: Toxocara cati, Toxascaris leonina 

Haakwormen: Ancylostoma tubaeforme 

Lintwormen: Taenia taeniaeformis 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

De tabletten kunnen rechtstreeks in de bek worden toegediend ofwel klein gemaakt en eventueel opgelost in een klein beetje 

water, door het voedsel worden gemengd. Men moet er dan wel op toezien dat de volledige dosis wordt opgenomen. 

Eventueel vooraf met een kleine hoeveelheid voedsel laten opnemen om vervolgens de rest van het voedsel te verstrekken. 

Exil No Worm Plus is smakelijk en wordt in het algemeen zeer goed opgenomen. 

 

DOSERING 

 

Hond: 1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen.  

Kat: 1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen. 

 

BIJWERKINGEN 

Geen. 

 

WAARSCHUWING 

In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient bij het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht. 

 

HOUDBAARHEID 

Houdbaar tot de op de verpakking aangegeven expiratiedatum. Droog en bij kamertemperatuur (15 - 25ºC) bewaren. 



 

VERPAKKING 

10 tabletten a 250 mg fenbendazol in handige doordruk strip. 

 

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. 

 

Barneveld, januari 2006  

H.J.C. Jelsma, dierenarts 

 

Registratiehouder: Intervet Nederland B.V. 

Producent: Intervet GesmbH, Wenen 
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ALGEMEEN ONTWORMADVIES 

Behandeladvies voor de hond: 

Pups ontwormen op een leeftijd van 2, 4 , 6 én 8 weken en daarna om de twee maanden 
tot ze een half jaar oud zijn. 

Volwassen dieren vier keer per jaar ontwormen. 

Zogende teven tegelijk met de pups ontwormen. 

Vaccinatie ontworm minimaal 1 week voor vaccinatie. 

 

Behandeladvies voor de kat: 

Kittens ontwormen op een leeftijd van 2, 4 , 6 én 8 weken en daarna om de twee maanden 
tot ze een half jaar oud zijn. 

Volwassen dieren vier keer per jaar ontwormen. 

Zogende poezen tegelijk met de kittens ontwormen. 

Vaccinatie ontworm minimaal 1 week voor vaccinatie. 

 

Genoemde behandeladviezen zijn uitgegeven door de stichting voor gezelschapsdieren in samenwerking met de overheid en 

de Faculteit Diergeneeskunde. 

 

WORMEN BIJ HOND EN KAT  

Voor de hond en kat 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 



Hond en kat 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 en kittens worden altijd al in de baarmoeder en/of via moedermelk besmet.  

Ook raakt een hond of kat besmet door het oplikken van eitjes, die overvloedig in de omgeving voorkomen. 

 

Wat te doen bij een spoelworminfectie 

Behandel al uw honden en katten met een wormmiddel. Dieren jonger dan 6 maanden bij voorkeur ontwormen met Exil No 

Worm Plus.  

 

DE VLOOIENLINTWORM 

De vlooienlintworm (Dipylidium caninum) komt o.a. voor bij hond en kat. Deze lintworm wordt door vlooien overgebracht. 

Een besmette hond of kat 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/kat met lintworm → lintwormei → gegeten door vlooienlarf → besmette volwassen vlo → hond/kat eet vlo → 

hond/kat 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 Exil No Worm pasta. Voorkom dat vlooieneitjes en –larven 

uitgroeien tot volwassen vlooien. Gebruik hiervoor Exil 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 een maand 

nog een keer tegen lintwormen. 


