LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/MRP/09/0028
Exitel Plus tabletes suņiem
1.
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,
KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Īrija
VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

2.

Exitel Plus tabletes suņiem.
Praziquantel, Febantel, Pyrantel
AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

3.

Exitel Plus tabletes ir bāli dzeltenas tabletes ar aromatizētāju ar cūkgaļas garšu, ar krustenisku dalījuma
līniju vienā pusē. Katra tablete satur 50 mg prazikvantela, 50 mg pirantela (ekvivalents 144 mg pirantela
embonāta) un 150 mg febantela. Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās..
4. INDIKĀCIJA(S)
Suņiem: jauktu nematožu un cestožu invāziju ārstēšanai, ko ierosina sekojošas sugas:
Nematodes:
Cērmes: Toxocara canis, Toxascaris leonina (pieauguši parazīti un nenobriedušu kāpuru formas vēlā
stadijā).
Āķtārpi: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (pieauguši parazīti).
Matgalvji: Trichuris vulpis (pieauguši parazīti).
Cestodes:
Lenteņi: Echinococcus sugas (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia sugas (T. hydatigena, T.
pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (pieauguši parazīti un nenobriedušu kāpuru formas).
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna prettārpu
iedarbība.
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām
6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos novēroti gastrointestināli traucējumi (caureja, vemšana).
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
7.
Suņi.

MĒRĶA SUGAS

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vienreizēja deva: tikai iekšķīgai lietošanai.
Ieteicamās devas ir: 15 mg/kg ķermeņa svara febantela, 5 mg/kg ķermeņa svara pirantela (ekvivalents
14,4 mg Pirantela embonātam) un 5 mg/kg ķermeņa svara prazikvantela.
1 Exitel Plus tablete uz 10 kg ķermeņa svara. Tabletes var dot sunim tieši mutē vai piemaisīt
barībai.
Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav nepieciešama.
Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās..
Uzturošās devas tabula:
Ķermeņa svars (kg)
½ - 2.5
2.6 -5.0
5.1-10.0
10.1-15.0
15.1-20.0
20.1-25.0
25.1-30.0
30.1-35.0
35.1-40.0
>40.1

Tablete
1/4
½
1
1½
2
2½
3
3½
4
1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara

Ja pastāv invāzijas atkārtošanās risks, par atkārotas lietošanas nepieciešamību un tās biežumu konsultējieties ar
veterinārārstu.
9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.
10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.
11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc “Derīgs
līdz”. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.
Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nekavējoties izmetiet visas neizlietotās salauzto tablešu daļas.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna prettārpu
iedarbība.
Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem (piem. foksims) var radīt toksicitāti.
Ja neesat pārliecināts, un Jūsu suns lieto citas veterinārās zāles, sazinieties ar veterinārārstu vai
farmaceitu.

Blusas ir starpsaimnieki vienam no visbiežāk sastopamajiem lenteņu veidiem — Dipylidium caninum.
Lenteņu invāzija noteikti radīsies atkārtoti, ja netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu,
apkarošana.
Lenteņu invāzija ir maz ticama kucēniem līdz 6 nedēļu vecumam.
Ir ziņots par teratogēnu iedarbību aitām un žurkām, kas saistīta ar augstu febantela devu. Nav veikti pētījumi
kucēm agrīnā grūsnības periodā. Zāļu lietošanai grūsnības laikā jābūt saskaņā ar atbildīgā veterinārārsta
ieguvuma un riska novērtējumu. Ir ieteicams, ka zāles netiek izmantotas kucēm pirmo 4 grūsnības nedēļu
laikā. Nepārsniedziet noteikto devu, ārstējot grūsnas kuces.
Parazītu rezistence pret jebkuru konkrētās grupas antihelmintisku līdzekli var attīstīties pēc biežas,
atkārtotas šīs grupas antihelmintisko līdzekļu lietošanas.
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro lietotājam
Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt
lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.
Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura dod tabletes tieši sunim vai piemaisa tās suņa barībai,
pēc tam jānomazgā rokas.
Lietošanai dzīvniekiem.
Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Sakarā ar to, ka par ehinokokozi ir jāziņo Pasaules Dzīvnieku Veselības
Organizācijai (Starptautiskajam Epizootiju Birojam (OIE)), specifiskas vadlīnijas par ārstēšanu,
apsekošanu un cilvēku drošību jāsaņem no atbilstošajām atbildīgajām institūcijām.
Pārdozēšana:
Suņi labi panes prazikvantela, pirantela embonāta un febantela kombināciju. Lietošanas drošības pētījumos
devas, kas 5 reizes vai vairāk pārsniedza ieteicamo devu, biežāk izraisīja gadījuma rakstura vemšanu.
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai
kopā ar sadzīves atkritumiem.
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi
palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2020
15.

CITA INFORMĀCIJA

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 un 1000 tabletes.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
Bezrecepšu veterinārās zāles.

