LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Prazitel 230/20 mg aromatizētas apvalkotās tabletes kaķiem
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
2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Prazitel 230/20 mg aromatizētas apvalkotās tabletes kaķiem
Pirantela embonāts, Prazikvantels
3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena apvalkotā tablete satur 230 mg pirantela embonāta un 20 mg prazikvantela.
Baltas līdz pelēcīgas, apaļas, apvalkotas tabletes ar izliektu virsmu un dalījuma līniju vienā pusē un
līdzenu otru pusi.
Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Jauktu invāziju ārstēšanai, ko izraisījuši šādi gastrointestinālie apaļtārpi un lenteņi:
Apaļtārpi: Toxocara cati, Toxascaris leonina,
Lenteņi: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis.
5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu saturošiem savienojumiem.
Nelietot kaķēniem, jaunākiem par 6 nedēļām.
Nelietot gadījumos, kad ir konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai kādu no
palīgvielām.
6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos ir novēroti gastroenteroloģiski traucējumi (vemšana) un neiroloģiski simptomi,
piemēram, ataksija un muskuļu trīcēšana.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus
ziņojumus).
Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas
instrukcijā, vai ja jums šķiet, ka zāles neiedarbojas, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.
7.

MĒRĶA SUGAS

Kaķi.
1

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Vienreizējai iekšķīgai lietošanai.
Deva:
Ieteicamā deva ir 20 mg pirantela (57,5 mg/kg pirantela embonāta) un 5 mg/kg prazikvantela. Tā ir
atbilstoša 1 tabletei uz 4 kg ķermeņa svara.
Ķermeņa svars
1,0–2,0 kg
2,1–4,0 kg
4,1–6,0 kg
6,1–8,0 kg

tabletes
½
1
1½
2

Lietošana un ārstēšanas ilgums
Tablete jādod kaķim tieši mutē. Ja nepieciešams, to var piejaukt barībai.
Cērmju invāzijas gadījumā, īpaši — kaķēniem, pilnīga atbrīvošanās nav iespējama, līdz ar to pastāv
risks inficēt arī cilvēkus. Tāpēc, lietojot apaļtārpu iznīcināšanai paredzētas zāles, ir jāveic atkārtota
ārstēšana, ievērojot 14 dienu intervālus 2-3 nedēļas pēc zīdīšanas pārtraukšanas. Ja slimības simptomi
nemazinās vai parādās atkārtoti, 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

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Neizlietotās sadalīto tablešu puses iznīcināt.
Blisteri ir jāglabā iepakojuma kārbā.
Nelietot šīs veterinārās zāles pēc blisterī un uz kartona iepakojuma norādītā derīguma termiņa beigām
{derīguma termiņš}.
12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:
Blusas ir starpsaimnieki vienam no visbiežāk sastopamākajiem lenteņu veidiem — Dipylidium
caninum. Inficēšanās ar lenteņiem var atkārtoties, ja netiek iznīcināti to starpsaimnieki, piemēram,
blusas, peles.
Ja pastāv atkārtotas inficēšanās risks, konsultējieties ar veterinārārstu, kurš noteiks, vai un cik bieži
kaķiem ir atkārtoti jādod zāles. Ir jāņem vērā lokālā epidemioloģiskā informācija un kaķa dzīves
apstākļi. Tāpat ir svarīgi iznīcināt iespējamos atkārotas inficēšanās avotus, piemēram, blusas un peles.
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Parazītu rezistence pret jebkuru konkrētās grupas antihelmintisku līdzekli var attīstīties pēc biežas,
atkārtotas šīs grupas antihelmintisko līdzekļu lietošanas.
Tā kā tabletes ir aromatizētas, tās ir jāglabā drošā, dzīvniekiem nepieejamā vietā. Ja dzīvnieks ir
slimības novājināts un invāzija ir smaga, par ko liecina tādi simptomi kā caureja, vemšana, parazīti
fēcēs un vēmekļos, slikts apmatojuma stāvoklis, tad pirms zāļu došanas dzīvniekam veterinārārstam
tas ir jāizmeklē. Ļoti novājinātiem vai stipri invadētiem kaķiem šīs zāles lietot pēc tam, kad
ārstējošais veterinārārsts ir izvērtējis ieguvumu un riska attiecību.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Ja
notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju
ārstam.
Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura dod tabletes tieši kaķim vai pievieno tās kaķa
barībai, pēc tam jānomazgā rokas.
Grūsnība un laktācija:
Nelietot grūsnības laikā, bet drīkst lietot laktācijas laikā.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):
Ja tiek dota deva, kas ir vairāk nekā 5 reizes lielāka par ieteicamo devu, dzīvniekam var novērot
nepanesamības pazīmes, piemēram, vemšanu.
Citi piesardzības pasākumi:
Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Sakarā ar to, ka par ehinokokozi ir jāziņo Starptautiskajam
Epizootiju Birojam (OIE), specifiskas vadlīnijas par ārstēšanu, apsekošanu un cilvēku drošību
jāsaņem no atbilstošajām atbildīgajām iestādēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.
Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

11/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Atsevišķi blisteri izgatavoti no PVC/PE/PCTFE balta necaurspīdīga kopolimēra un 20 µm cietas
stingras alumīnija folijas un satur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 vai 20 tabletes.
vai
Atsevišķi blisteri izgatavoti no 45µm PVC/alumīnija folijas/orientēta poliamīda un 20 µm cietas
stingras alumīnija folijas un satur 2 vai 8 tabletes.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76,
80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176,
180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 vai 1000 tabletes.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

