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Banminth® pasta
Breedspectrum ontwormingsmiddel voor katten

DIERGENEESMIDDEL
REG NL 7564
Samenstelling:
Pyrantel (als pyrantelpamoaat): 40 mg per gram pasta.
Farmaceutische vorm: 
Pasta
Eigenschappen:
Banminth® heeft een brede werking tegen de belangrijkste maag-darm wormen bij de kat.
Het verlamt de spiercellen van de wormen waardoor deze zich niet meer in de maag of darm kunnen
handhaven en worden uitgedreven uit de gastheer. Pyrantel, de werkzame stof van Banminth®, is relatief
onoplosbaar en wordt vanuit de darm slechts weinig opgenomen in het lichaam. De werking blijft beperkt
tot de parasieten die in de darm aanwezig zijn. De kleine hoeveelheid pyrantel die wel in het lichaam van
het dier opgenomen wordt, zal snel afgebroken worden en is niet toxisch.
Diersoort:
Kat
Indicaties:
Behandeling van worminfecties bij de kat, veroorzaakt door:
• de spoelworm Toxocara cati,   
• de haakworm Ancylostoma tubaeforme.
Dosering:
Eénmalig 20 mg pyrantel per kg lichaamsgewicht:
Dit komt overeen met 0,5 g pasta (1 maatverdeling op de injector).
De inhoud van 1 injektor à 2 g is voldoende voor een kat van 4 kg.
Behandelingsschema:
Kittens tot een leeftijd van12 weken: 
• vanaf de 2e levensweek wekelijks ontwormen tot 2–3 weken na het spenen, daarna om de 14 dagen. 
Katten ouder dan 12 weken:
• Katers: -ontwormen om de 3 maanden
• Poezen: -na iedere krolsheid ontwormen op 2, 4 en 6 weken

-buiten deze perioden ontwormen om de 3 maanden 
-zogende poezen altijd gelijktijdig met de kittens ontwormen

Toedieningswijze:
Voor orale toediening.
De pasta kan direct ingegeven worden of door het voer gemengd worden. Vasten is niet nodig.
Contra-indicaties:
Geen.
Gebruik tijdens dracht en lactatie:
Banminth® pasta kan gebruik worden bij drachtige of zogende poezen.
Speciale voorzorgen voor de gebruiker:
In verband met eventuele huidirritaties en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huid-
contact vermeden te worden.
Houdbaarheid:
Zie datum vermeld op de verpakking.
Voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
Bewaren beneden 25°C;
Niet in de koelkast bewaren of invriezen.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Verpakkingen:
Injector (met doseerverdeling) à 2 g.
Registratiehouder:
Pfizer Animal Health B.V.
Postbus 37
2900 AA Capelle a/d IJssel
Nederland
Fabrikant:
Pfizer Animal Health
Lincoln, Nebraska USA
® = Merknaam van Pfizer Inc, NY, USA
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