ANTHELMINTICA

O N T WO R M PA S TA
■SAMENSTELLING
Bevat per ml orale pasta :
Niclosamide................................................................................................................ 240 mg
Oxibendazol.................................................................................................................. 30 mg
Excipiens.................................................................................................................... tot 1 ml
■EIGENSCHAPPEN
VITAMINTHE is een oraal, breedspectrum anthelminticum in pastavorm voor honden en katten.
Niclosamide is specifiek werkzaam tegen lintwormen en oxibendazol bestrijdt zowel volwassen als
larvale stadia van spoelwormen, zweepwormen en haakwormen. De combinatie van beide werkzame
bestanddelen in deze pasta, maakt VITAMINTHE geschikt voor toepassing bij honden en katten van alle
leeftijden en kan worden toegediend aan dieren, die in de lactatie zijn.
■INDICATIES
Infecties bij honden en katten van alle leeftijden met :
Spoelwormen :Toxocara canis, Toxocara cati en Toxascaris leonina.
Zweepwormen :Trichuris vulpis.
Haakwormen :Ancylostoma caninum en A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala.
Lintwormen :Dipylidium spp. of Taenia spp.
■VOORZORGEN
•Dracht : Tijdens de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het lichaam hiermee
niet bereikt worden.
•Lintwormen (Dipylidium caninum) worden overgebracht door vlooien. Herbesmetting wordt
voorkomen door ook vlooien optimaal te bestrijden, zowel het dier als de omgeving.
•In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te
worden vermeden.
■TOEDIENINGSWIJZE/DOSERING
VITAMINTHE dient in een éénmalige dosering achter op de tong van het dier te worden
ingegeven. De benodigde hoeveelheid kan ook door wat voedsel gemengd worden.
■ALGEMENE DOSERING
1 ml per 2 kg lichaamsgewicht, zie verpakking.
Voor het ontwormingsschema zie de achterzijde van deze bijsluiter.
■ATTENTIE
In verband met het risico van uitspugen/braken kort na toediening, dient vermeden te worden dat dit
kan gebeuren op tapijt of ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig mogelijk reinigen met
uitsluitend schoon water zonder reinigingsmiddelen.
■BEWARING/HOUDBAARHEID
1½ jaar na productiedatum, mits bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard.

■VERPAKKING
Doosje met 1 injector 5 ml (1 doseerstreep = ¼ ml)
Doosje met 1 injector 10 ml (1 doseerstreep = 1 ml)
Doosje met 1 injector 25 ml (1 doseerstreep = 5 ml)
■DE WORMEN VAN HOND EN KAT
Onze huisdieren, de hond en de kat, kunnen besmet zijn met wormen.
We onderscheiden SPOELWORMEN en LINTWORMEN.
De SPOELWORMEN herkennen we aan de vermicelli-achtige vorm. De spoelworm (Ascariden)
komt het meeste voor en is belangrijk om te bestrijden vanwege de schade die deze veroorzaakt in het
lichaam en de extreme besmettelijkheid voor pups en in mindere mate voor kinderen.
Volwassen dieren hebben meestal weinig last van spoelwormen.
De eieren van spoelwormen kunnen buiten het lichaam jarenlang infectieus blijven. Na opname vindt
er een trektocht plaats in het lichaam en komen de wormen in de darmen terecht, waar ze als volwassen
wormen weer eieren produceren èn een gedeelte gaat in een zgn. rustfase in het lichaam.
Ontwormen, ook tijdens de dracht, heeft op de wormen in de rustfase geen effect.
Bij drachtigheid worden de ‘rustende’ wormen weer geactiveerd en besmetten pups reeds in de
baarmoeder! Pups en kittens worden na de geboorte via de moedermelk besmet. Vooral jonge dieren
kunnen op deze wijze snel veel schade oplopen.
Haakwormen (Ancylostomidae) en Zweepwormen (Trichurata) komen in Nederland minder voor en dan
voornamelijk in kennels en pensions.
LINTWORMEN bij volwassen hond en kat in Nederland zijn meestal weinig schadelijk (Dipylidium) en
worden overgebracht door vlooien. Ze zijn te herkennen in de ontlasting of rond de anus van het
huisdier als ‘rijstekorreltjes’ of ‘maden’. Dit zijn wormsegmenten die loslaten en meestal met de ontlasting
mee naar buiten komen. Een dier besmet zichzelf weer door het oplikken van besmette vlooien.
VITAMINTHE ONTWORMINGSSCHEMA
Het ontwormingsschema komt overeen met het uniforme advies van de ESCCAP (The European
Scientific Counsel Companion Animal Parasites: www.esccap.org).
Altijd alle honden en katten in huis tegelijk ontwormen.
Drachtige dieren Tijdens
:
de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het
lichaam hiermee niet bereikt worden.
Lacterende dieren Na
: de geboorte dient het moederdier tegelijk met de behandeling van de zogende
pups of kittens ontwormd te worden.
Pups : Behandelen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken.
Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden.
Kittens :Behandelen op een leeftijd van 3, 5, 7 en 9 weken.
Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden.
Alle andere honden en kattenMinimaal
:
4 keer per jaar ontwormen en indien wormen in ontlasting
en/of braaksel waargenomen worden
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