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FYLGISEÐILL 

Prazitel Plus töflur fyrir hunda 
 

 

1. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIÐANDA 

SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT 

 

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. 

Loughrea 

Co. Galway 

Írland 

 

 

2. HEITI DÝRALYFS 

 

Prazitel Plus töflur fyrir hunda. 

 

Prazíkvantel, febantel, pýrantel. 

 

 

3. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI 

 

Prazitel Plus töflur eru fölgular töflur með svínakjötsbragði og deiliskorum í kross á annarri hlið. Hver 

tafla inniheldur 50 mg af prazíkvanteli, 50 mg af pýranteli (jafngildir 144 mg af pýrantelembónati) og 

150 mg af febanteli. Skipta má töflunum í tvo eða fjóra jafna hluta. 

 

 

4. ÁBENDING(AR) 

 

Fyrir hunda: Meðferð við blönduðum sýkingum af völdum eftirfarandi tegunda þráðorma og 

bandorma: 

Þráðormar: 

Spóluormar: Toxocara canis, Toxascaris leonina (fullþroska og nær fullþroska) 

Hakaormar: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (fullþroska) 

Svipuormar: Trichuris vulpis (fullþroska) 

Bandormar:  

Bandormar: Echinococcus tegundir (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia tegundir, 

(T. hydatigena, T. pisiformis, T. tainiformis), Dipylidium caninum (fullþroska og ófullþroska stig). 

 

 

5. FRÁBENDINGAR 
 

Notið ekki samhliða píperazínsamböndum þar sem það getur vegið upp á móti ormadrepandi verkun 

pýrantels og píperazíns. 

Gefið ekki dýrum sem hafa ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna. 

 

 

6. AUKAVERKANIR 

 

Örsjaldan hefur orðið vart við meltingarfærakvilla (niðurgang, uppköst). 

Gerið dýralækni viðvart ef vart verður alvarlegra aukaverkana eða aukaverkana sem ekki eru 

tilgreindar í fylgiseðlinum. 

 

 

7. DÝRATEGUNDIR 
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Hundar. 

 

 

8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ 

LYFJAGJÖF 

 

Stakir skammtar: Til inntöku. 

Ráðlagðar skammtastærðir eru: 15 mg/kg líkamsþyngdar af febanteli, 5 mg/kg af pýranteli (jafngildir 

14,4 mg/kg af pýrantelembónati) og 5 mg/kg af prezíkvanteli. 

1 Prazitel Plus tafla á hver 10 kg líkamsþyngdar. Töflurnar má gefa hundinum beint eða með 

því að fela þær í fóðri. Hvorki þarf að hafa hundinn fastandi fyrir né eftir meðferð. 

Skipta má töflunni í tvo eða fjóra jafna skammta. 

 

Skammtatafla: 

Líkamsþyngd (kg) Töflur 

½ - 2,5 1/4 

2,6-5,0 ½ 

5,1-10,0 1 

10,1-15,0 1½ 

15,1-20,0 2 

20,1-25,0 2½ 

25,1-30,0 3 

30,1-35,0 3½ 

35,1-40,0 4 

>40,1 1 tafla á hver 10 kg 

 

Leita á ráða hjá dýralækni um hvort þörf er á að endurtaka gjöf og þá hve oft á að gefa. 

 

 

9. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF 

 

Til þess að tryggja að réttur skammtur sé gefinn skal ákvarða líkamsþyngd eins nákvæmlega og unnt 

er. 

 

 

10. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU 

 

Á ekki við. 

 

 

11. GEYMSLUSKILYRÐI 

 

Ekki skal nota dýralyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum á eftir 

EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður dýralyfsins. 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

Fargið öllum ónotuðum töflubrotum tafarlaust. 

 

 

12. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ 
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Notið ekki samhliða píperazínsamböndum þar sem það getur vegið upp á móti ormadrepandi verkun 

pýrantels og píperazíns.  

Samhliða notkun annarra kólínvirkra efnasambanda (t.d. foxíms) getur valdið eituráhrifum. 

Ef þú ert ekki viss og hundurinn fær önnur dýralyf skal leita ráða hjá dýralækni eða lyfjafræðingi. 

Flær eru millihýslar fyrir eina algenga tegund bandorma – Dipylidium caninum. 

Bandormsóværa er vís til að koma fram aftur, sé ekki höfð stjórn á millihýslum, svo sem flóm, músum 

o.s.frv. 

Bandormsóværa er ólíkleg í hvolpum yngri en 6 vikna. 

Tilkynnt hefur verið um vansköpunarvaldandi áhrif á sauðfé og rottur sem rakin eru til stórra skammta 

af febanteli. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á hundum snemma á meðgöngu.  

Dýralyfið má eingöngu nota að undangengnu ávinnings-/áhættumati dýralæknis.  

Ekki er mælt með notkun dýralyfsins hjá hundum fyrstu 4 vikur meðgöngu.  

Hvolpafullum tíkum má ekki gefa stærri skammt en ávísað er. 

Fram getur komið sníklaónæmi fyrir einhverjum ákveðnum flokki ormalyfja eftir tíða, endurtekna 

notkun ormalyfja úr þeim flokki. 

 

Varúðarreglur við notkun: 

Ef sá sem annast lyfjagjöf tekur dýralyfið inn fyrir slysni, skal tafarlaust leita til læknis og hafa 

meðferðis fylgiseðil dýralyfsins. 

Til þess að fyllsta hreinlætis sé gætt eiga þeir sem gefa hundi töflurnar beint eða með því að bæta þeim 

í hundafóðrið að þvo hendur á eftir. 

Dýralyf. 

 

Sullaveiki er hættuleg mönnum. Þar sem sullaveiki er tilkynningaskyld til Alþjóða 

Dýraheilbrigðismálastofnunarinnar (World Organisation for Animal Health (OIE)) ber að leita 

sértækra leiðbeininga um meðferð, eftirfylgni og öryggi manna frá þar til bærum yfirvöldum. 

 

Hundar þola vel samsetninguna prazíkvantel, pýrantelembónat og febantel. Í rannsóknum á öryggi olli 

stakur skammtur, sem var a.m.k. 5 sinnum stærri en ráðlagður skammtur, einstaka sinnum uppköstum. 

 

 

13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA 

ÚRGANGS, EF VIÐ Á 

 

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur. 

 

Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. 

Leitið ráða hjá dýralækni um hvernig heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. 

Þetta er gert til þess að vernda umhverfið. 

 

 

14. DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS 

 

 

6. janúar 2015.  

 

 

15. AÐRAR UPPLÝSINGAR 

 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 

100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 og 1.000 töflur. 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

 


