
BIJSLUITER Vitakraft®

VitaCare wormtabletten honden 
Ter bestrijding van wormen bij de hond.

Samenstelling per tablet: niclosamide 400 mg, levamisolhydrochloride 25 mg. 
Indicaties: Gelijktijdige infecties bij de hond met: spoelwormen (Toxocara canis, Toxascaris 
leonina) en lintwormen (Taenia spp.).
Bijwerkingen: Geen. 
Doeldier: Honden van alle leeftijden.

Dosering, wijze van gebruik en toediening: 1 tablet per 4 kg lichaamsgewicht.  Voor een 
hond van 2 kg is een 1/2 tablet voldoende. Rechtstreeks in de bek of via het voedsel toedie-
nen. Deze dosering hoeft slechts één dag gegeven te worden.

Houdbaarheid: Houdbaar tot de op de verpakking aangegeven expiratiedatum. Bewaren bij 
kamertemperatuur (15-25°C). Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 

Informatie voor de huisdierenbezitter: Deze bijsluiter wordt regelmatig aan de nieuwste 
farmacotherapeutische inzichten aangepast. U dient daarom de aanwijzigingen goed te lezen 
voordat u uw huisdier behandelt.

Verpakking: 1 x 6 tabletten in een blister.

Diergeneesmiddel: 
REG NL 5035 VRIJ
Vergunninghouder:
Bridgefarma BV, Hermesweg  3771 ND Barneveld. 

Vitakraft Nederland B.V. Postbus 24 6960 AA Eerbeek 
consumentenservice@vitakraft.nl

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is aangepast: 15 juni 2012
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ALGEMEEN ONTWORMADVIES BIJ HONDEN

Pups: ontwormen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken en daarna op 3, 4, 5 en 6 maanden, 
vervolgens 4 keer per jaar. 
Volwassen dieren: minstens 4 keer per jaar ontwormen. 
Zogende teven: 2 en 4 weken na het werpen, vervolgens minstens 4 keer per jaar. 
Vaccinatie: ontworm minimaal 1 week voor vaccinatie.
Kennels: alle honden 4-6 keer per jaar ontwormen.
 
Genoemde adviezen zijn in overeenstemming met de Europese ESCCAP richtlijnen.
 
Heeft uw hond wormen? 
Voor de hond zijn in ons land twee wormsoorten van belang: de spoelwormen, dit zijn lange, 
ronde, dunne wormen en de lintwormen, deze zijn te herkennen aan de eipakketjes in de 
ontlasting. Voor een optimaal resultaat moet u spoelwormen en lintwormen verschillend aan-
pakken. In deze bijsluiter kunt u lezen hoe. 
 
De spoelworm: Spoelwormen zijn lang, rond en dun. Ze vormen vooral bij jonge dieren een 
probleem. 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 de wormtabletten van Vitakraft.
 
De vlooienlintworm: De vlooienlintworm (Dipylidium caninum) komt o.a. voor bij de hond. 
Deze lintworm wordt door vlooien overgebracht. 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 of tong 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. Deze lintworm wordt alleen door vlooien (en luizen) overgebracht en niet 
door vliegen e.d. 
 
Wat te doen bij een lintworminfectie?
1.   Behandel al uw honden (en katten) met Vitakraft wormtabletten. 
2.   Behandel al uw honden (en katten) met Vitakraft VitaCare vlooiendruppels en de  
      omgeving met Vitakraft VitaCare omgevingsspray, waarmee ook vlooieneitjes en larven  
      worden bestreden, zodat deze niet kunnen uitgroeien tot volwassen vlooien. 
3.   Behandel vervolgens uw huisdier na 3 weken nog een keer tegen vlooienlintwormen. 




