ENDOGARD PLUS EN PLUS XL
SMAKELIJKE TABLETTEN VOOR HONDEN
SAMENSTELLING
Endogard Plus:
Praziquantel 50 mg
Pyrantel 144 mg
Febantel 150 mg
Endogard Plus XL:
Praziquantel 175 mg
Pyrantel 504 mg
Febantel 525 mg

PRESENTATIE
Endogard Plus: doos van 30 of
100 tabletten
Endogard Plus XL: doos van 12
tabletten

INDICATIES

Breed spectrum ontwormingsmiddel
Eenvoudige dosering, ook voor
kleinere honden
Smakelijke tabletten; gemakkelijke
toediening door rundvleessmaak

E

Honden:
Ter behandeling van een
menginfectie met de hierna
genoemde rondwormen en
lintwormen bij volwassen honden:
Nematoden:
Ascariden: Toxocara canis, Toxascaris
leonina (laat-onvolwassen en
volwassen stadia);
Haakwormen: Uncinaria stenocephala,
Ancylostoma caninum (volwassen
stadia)
Cestoden:
Lintwormen: Taenia spp, Dipylidium
caninum

DOSERING EN WIJZE
VAN TOEDIENING
Aanbevolen dosering: 15 mg/kg
febantel, 14,4 mg/kg pyrantel en
5 mg/kg praziquantel. Dit komt
overeen met:
Endogard Plus: 1 tablet per
10 kg lichaamsgewicht
deelbare tablet

Endogard Plus XL: 1 tablet per
35 kg lichaamsgewicht
De tabletten zijn deelbaar. De
tabletten kunnen rechtstreeks of via de
voeding aan de hond worden gegeven.

ENDOGARD PLUS EN PLUS XL
SPECTRUM
Soort worm

Prepatent periode

Infectieroute

Symptomen

Ascariden

4-6 weken

oraal, intra-uterien, melk

Hoesten

Haakwormen

2 weken

oraal, huid, melk

Hoesten, hemorragische
diarree
anemie,
dehydratatie en sterfte

Trichuren

10 weken

oraal

Chronische diarree, anemie
en gewichtsverlies

Cestoden

4-6 weken

oraal

Asymptomatisch, anale
jeuk

WERKINGSMECHANISME
Praziquantel: is werkzaam ter hoogte van het tegument van cestoden, zodanig dat de lintwormen
niet meer beschermd zijn tegen het verteringsproces van hun gastheer. Werkzaam tegen taeniae,
dipylidium en echinococcen.
Pyrantel: is een cholinerge agonist, die een spastische paralyse van de
nematode veroorzaakt (trichuren en ascaris).
Febantel: inhibeert de polymerisatie van het tubuline in de microtubuli
van de nematoden (waaronder de haakwormen). Dit veroorzaakt
structurele en functionele storingen wat binnen 2 tot 3 dagen leidt tot
de dood van de parasiet.

PRODUCTINFORMATIE
Endogard Plus en Plus XL Tabletten voor honden
Samenstelling: Endogard Plus Flavour: Praziquantel 50 mg - Pyrantelembonaat 144 mg – Febantel 150 mg. Endogard Plus XL: Praziquantel 175 mg - Pyrantelembonaat 504 mg – Febantel
525 mg. Indicaties: Ter behandeling van een gemengde infestatie met de hierna genoemde rondwormen en lintwormen bij volwassen honden: Nematoden: Ascariden: Toxocara canis,
Toxascaris leonina (laatonvolwassen en volwassen stadia); Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (volwassen stadia); Cestoden: Lintwormen: Taenia spp, Dipylidium caninum.
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij pups jonger dan 2 weken of met een gewicht minder dan 2kg. Niet tegelijkertijd met piperazine verbindingen gebruiken. Niet gebruiken bij honden met een
bekende overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen. Bij de behandeling van drachtige teven de opgegeven dosering niet overschrijden. Bijwerkingen
In zeldzame gevallen kan tijdelijk dunne ontlasting, diarree en/of braken optreden bij pups. 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. Dosering en wijze van gebruik: Voor orale toediening. Aanbevolen dosering : 15 mg febantel per kg lichaamsgewicht,
14,4 mg pyrantel per kg lichaamsgewicht en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. Kleine en middelgrote honden : Endogard Plus: 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht. De tabletten
kunnen worden gebroken in twee of vier gelijke delen. Grote en zeer grote honden: Endogard Plus XL: 1 tablet per 35 kg lichaamsgewicht. De tabletten kunnen worden gehalveerd. De tabletten
kunnen rechtstreeks of via het voer aan de hond worden gegeven. Er is geen voedselbeperking nodig voor of na toediening van het diergeneesmiddel.
Distributeur: Virbac Nederland, 3770 AH Barneveld. Registratienummer: Endogard Plus REG NL 104801. Endogard Plus XL REG NL 104802. Kanalisatie: Vrij. Lees voor gebruik de bijsluiter.
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