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Drontal Dog Flavour

BIJSLUITER
Drontal Dog Flavour, tabletten voor honden
1.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen)
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland
2.

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Drontal Dog Flavour, tabletten voor honden
3.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)

Per tablet:
Werkzame bestanddelen:
Pyrantelembonaat
Febantel
Praziquantel

144 mg
150 mg
50 mg.

Hulpstoffen:
Maïszetmeel – Lactose – Microkristallijne cellulose – Magnesiumstearaat – Natriumlaurylsulfaat –
Hooggedisperseerd siliciumdioxide – Polyvidone – Artificiële 'Beef flavour’ q.s.p. tabletta compr.
una.
4.

INDICATIES

Rondworm- en lintwormmiddel voor honden.
• Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door:
Spectrum
Spoelwormen
Lintwormen

Wormspecies
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Multiceps multiceps
Mesocestoides spp.
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Haakwormen
Zweepwormen

Drontal Dog Flavour

Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum
Trichuris vulpis

• Als hulp voor de controle op de protozoa Giardia
5.

CONTRA-INDICATIES

Geen
6.

BIJWERKINGEN

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen lichte spijsverteringsstoornissen van voorbijgaande aard (zoals
bvb. braken of diarree) optreden.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond.
8.

DOSERING VOOR ELKE
TOEDIENINGSWEG

DOELDIERSOORT,

WIJZE

VAN GEBRUIK

EN

DOSERING
Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.
WIJZE VAN TOEDIENING
De tabletten kunnen op één van de volgende manieren worden toegediend:
- rechtstreeks achter op de tong aanbrengen en laten inslikken;
- verpulveren en met het voedsel mengen;
- toedienen in een vleesballetje.
Dieetmaatregelen zijn niet nodig.
BEHANDELINGSDUUR
Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen: éénmalige toediening.
Voor de behandeling van infestaties van Giardia spp.: toediening op 3 opeenvolgende dagen.
Om de kans op herbesmetting met Giardia te verminderen, wordt het aanbevolen om ook de omgeving
van de hond grondig te reinigen en de hond te desinfecteren of op een andere plaats over te brengen,
in het bijzonder in kennels.
In het bijzonder onder omstandigheden waar de infestatiedruk hoog is, kan de eliminatie van Giardia
spp. bij individuele honden onvolledig zijn, zodat er een mogelijk risico op besmetting bij de mens
blijft bestaan.
Om deze reden dient de hond opnieuw onderzocht te worden en op basis van de resultaten dient,
indien nodig, een herbehandeling gegeven te worden, overeenkomstig het advies van de dierenarts.
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9.

Drontal Dog Flavour

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

10.

WACHTTERMIJN(EN)

Niet van toepassing.
11.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
12.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Vlooien zijn tussengastheer en infectiebron voor een Dipylidiumbesmetting. Om herbesmetting te
vermijden, moeten de vlooien zowel op het dier als in de omgeving gelijktijdig bestreden worden met
een werkzaam insecticide.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van Drontal Dog flavour tijdens het eerste en het tweede gedeelte van de dracht werd
niet onderzocht. Om deze reden wordt het gebruik bij drachtige honden gedurende de eerste 40 dagen
van de dracht niet aanbevolen. De éénmalige behandeling gedurende het derde gedeelte van de dracht
en gedurende lactatie werd aangetoond veilig te zijn voor zowel de teef als haar nakomelingen.
Drontal Dog flavour voor de 3 dagen behandeling tegen Giardia spp. infestaties gedurende het derde
gedeelte van de dracht uitsluitend gebruiken overeenkomstig de risico-baten beoordeling door een
dierenarts.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Niet gelijktijdig toedienen met een ander wormmiddel dat als werkzame stof piperazine bevat.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Na toediening van meer dan 5 maal de voorgeschreven therapeutische dosis kunnen verminderde
eetlust, braken en voorbijgaande diarree voorkomen.
13.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikt product of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden
verwijderd.
14.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

April 2016.
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15.

Drontal Dog Flavour

OVERIGE INFORMATIE

BE-V164604.
Vrije aflevering.
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