
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/09/0002 

 

Drontal Plus Flavour 35 kg tabletes suņiem 

 
 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  

Bayer Animal Health GmbH 

Leverkusen 51368 

Vācija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH 

Projensdorefer Straße 324, 24106 Kiel, Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Drontal Plus Flavour 35 kg tabletes suņiem 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS   

 

Viena tablete satur: 

Aktīvās vielas: 

Febantels   525 mg 

Pirantela embonāts  504 mg 

Prazikvantels    175 mg 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Suņiem jauktu sekojošu apaļtārpu un lenteņu invāziju ārstēšanai. 

 

Cērmes  - Toxocara canis 

             - Toxoscaris leonina 

 

Āķtārpi  - Uncinaria stenocephala  

  - Ancylostoma caninum  

 

Matgalvji - Trichuris vulpis 

          

Lenteņi  - Echinococcus granulosus  

  - Echinococcus multilocularis  

  - Dipylidium caninum  

  - Taenia spp.  

  - Multiceps multiceps  

  - Mesocestoides spp.  

 

Invāzijas ārstēšanai, ko ierosina protozojs Giardia spp. suņiem. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Jāievēro īpaša piesardzība, lietojot pirantelu saturošas zāles kahektiskiem dzīvniekiem. 



Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no 

palīgvielām. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā 

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES  

 

Iekšķīgai lietošanai. 

 

Ieteicamā deva ir 15 mg febantela, 14,4 mg pirantela embonāta un 5 mg prazikvantela uz 1 kg 

ķermeņa svara, kas atbilst 1 Drontal Plus Flavour 35 kg tabletei uz 35 kg ķermeņa svara. 

Drontal Plus Flavour ir pieejams suņiem ar mazāku ķermeņa svaru. 

 

Dažkārt smagas invāzijas gadījumā cērmju iznīcināšana var būt nepilnīga, īpaši kucēniem. 

Cilvēku invadēšanās, kuri bijuši kontaktā ar invadētiem dzīvniekiem, var būt aktuāla arī pēc 

ārstēšanas. Tādēļ ir jāseko līdz un jāveic atkārtota ārstēšana atbilstošā laikā (kucēniem 6 un 12 

nedēļu vecumā). 

 

Suņiem * 

Ķermeņa svars (Kg) Tablešu skaits 

≤ 20 jālieto atbilstoša tablete mazākiem suņiem 

20 -≤ 35 1 

35 -≤ 50 1 1/2 

55 -≤ 70 2 

* Nelietot suņiem ar ķermeņa svaru līdz 20 kg  

 

Ārstēšanas ilgums: 

Apaļtārpu un lenteņu invāzija: 

Regulāra attārpošana pieaugušiem suņiem jāveic ik pēc 3 mēnešiem. Ieteicama vienas devas 

ārstēšana. 

Giardia spp. invāzija: 

Ārstēt 3 dienas pēc kārtas. 

 

Ārstēšanu uzsākt no 3 nedēļu vecuma, kas ir pats agrākais laiks, kad suņiem var diagnosticēt 

jauktu lenteņu invāziju, tādēļ ārstēšanu ar Drontal Plus Flavour 35 kg nevajadzētu uzsākt 

kucēniem, kas jaunāki par 3 nedēļām. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Tabletes var dot tieši mutē, bet, ja nepieciešams, tās var piejaukt nelielam barības daudzumam. 

Nav nepieciešamas īpašas izmaiņas ēdināšanā. 

Attārpošanas gadījumā vienreizēja lietošana. 

 



10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  

 

Nav piemērojams. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc 

EXP. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Blusas ir starpsaimnieki plaši izplatītajam lenteņu tipam – Dipylidium caninum. Lenteņu 

invāzija noteikti atkārtosies, ja vien netiks veikta to starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu 

u.c. apkarošana.  

Jācenšas izvairīties no turpmāk minētajām darbībām, jo tās palielina rezistences veidošanās 

risku un var būt par iemeslu terapijas neefektivitātei:  

- pārāk bieža un atkārtota vienas grupas antihelmintisku līdzekļu ilgstoša lietošana;  

- pārāk mazas devas lietošana, kas iespējama nepietiekami noteikta ķermeņa svara vai zāļu 

nepareizas lietošanas dēļ. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Suņiem ar ķermeņa svaru līdz 20 kg jālieto atbilstoša tablete mazākiem suņiem. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai: 

Zāles jālieto piesardzīgi. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko 

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

Personām, ar pastiprinātu jutību pret prazikvantelu, pirantela pamoātu vai fenbendazolu 

vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. 

Lai ievērotu higiēnas prasības, personām, kuras dod tableti sunim tieši mutē vai pievieno to 

suņa barībai, jāmazgā rokas pēc lietošanas. 

Giardia spp. invāzijas gadījumā rūpīgi iztīrīt un dezinficēt mītni vai pārvietot suņus, kamēr 

veic apstrādi, īpaši suņu audzētavās. 

Giardia spp. var invadēt cilvēkus, tāpēc meklējiet medicīnisko palīdzību gadījumā, ja jūsu 

suns ir invadēts. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums pirmajā un otrajā grūsnības trimestrī. Nelietot 

kucēm pirmajā un otrajā grūsnības trimestrī. 

Vienreizēja ārstēšana pēdējā grūsnības trimestrī vai laktācijas laikā ir pierādīta kā droša.  

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:  

Nelietot vienlaicīgi ar holīnerģiskām zālēm (piem., levamizolu). Vielu darbība, kurām piemīt 

acetilholīnesterāzes iedarbība (piem., organofosfātu savienojumi) var ievērojami palielināties, 

ja tiek lietotas kopā ar šīm zālēm.  

Specifiska piperazīna iedarbība (parazītu neiromuskulāra paralīze) var kavēt pirantela 

efektivitāti (parazītu spastiskā paralīze).  

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna sāļiem, jo var būt antagonisks efekts starp pirantelu un 

piperazīnu. Tāpat nelietot vienlaicīgi ar insekticīdiem, kuri satur fosfororganiskos 

savienojumus un dietilkarbamazīnu. 



 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Desmitkārtīgi palielinot ieteicamo devu, netika novērotas intolerances pazīmes. 

Ārstējot grūsnas kuces, nedrīkst pārsniegt noteikto devu. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot 

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

03/2018 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 

Lietošanai dzīvniekiem. 

 

 

PVC/alumīnija blisteros pa 2 vai 10 tabletēm.  

Kartona kastītē 1, 2, 5 un 10 blisteri. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

 

 


