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KaHiBepM паста
(паста для перорального застосування)

листiвка-вкладка

Опис
Однорiдна паста для перорального застосування.
Склад
1 мл препарату мiстить активнодiючi речовини:
фенбендазол
пiрантелу памоат (ембонат)

- 75п,rг,

- 72плг,
празiквантел - 25мг.
,Щопомiжнi речовини: бутилiiдроксианiзол, сукр€Lтоза, кремнезем колоiдний, диметикон.
Фармакологiчнi властивостi
АТСvеt QP52, анmuzельмiнmнi веmерuнарнi препараmu (QР52ДА01, празiкванmел;

QP 5 2AF0 2, пiр анmел ; QP 5 2АС 1 3, ф енбенd азол)
Широкий спектр антигельмiнтноi дii на круглi i стьожковi гельмiнти базуеться на

фармакологiчнiй дii складових препарату: фенбенд€tзол, пiрантелу ембонат, празiквантел.
Фенбендазол, що наJIежить до гр).пи бензiмiдазолiв, гальмус полiмеризацiю бiлкiв тубулiнiв

в мiкротубулiни, знижуе активнiсть енергети!Iних ферментiв, що викликас загибель паразитiв вiд
виснаження. Мас високу антигельмiнтну активнiсть i широкиЙ спектр дii, знищуе личинки зрiлих
нематод, деякi види цестод, трематод та ixHi яйця.

При пероральному застосуваннi фенбендазол повiльно абсорбуеться iз травного канаJIу,
Досягаючи максимальних концентрацiй у плазмi KpoBi через 24 rодини при введеннi препарату у
дозi 5 мг на кг маси тiла або через декiлька годин при введеннi препарату у дозi 100-150 мг на 1

КГ МаСИ ТiЛа. Фенбендазол та Його метаболiти виводяться з органiзму, головним чином, з
фекалiями i лише |0 % - iз сечею.

Пiрантелу памоат (ембонат), що належить до групи тетрагiдропiримiдинiв, активний щодо
неМаТоД (крlтлi гельмiнти), впливае на ik холiнергiчнi рецегrтори, що призводить до незворотIIого
спастичного паралiчу паразитiв.

При гrероральному застосуваннi пiрантел памоат (ембонат) у незначнiй кiлькостi
абсорбусться iз травного канаJIу, досягаючи максимаJIьних концентрацiй у плазмi KpoBi впродовж
1-3 годин. Половина введеноi дози виводиться з органiзму в незмiннiй формi з фекалiями, |5 Yо

дози - у незмiннiй формi або у формi метаболiтiв iз сечею.
Празiквантел активний щодо цестод (стьожковi гельмiнти), пiдвищуе проникливiсть

мембран для ioHiB кальцiю, викликае пiдвищення м'язовоi активностi, яке змiнюеться
скороченням мускулатури та спастичним rrаралiчем, викликас руйнрання зовнiшнього покриву
дорослих цестод.

При rrероральному застосlъаннi празiквантел швидко абсорбуеться, досягаючи
максим€Lтьних концентрацiй у сироватцi KpoBi протягом 1-3 годин пiсля застосування
терапевтичноi дози. Бiодоступнiсть празiквантелу складае близько 80 %. Концентрацiя
пРазiквантелу в цереброспинальцiй рiдинi складае |4-20 % у порiвняннi з його концентрацiею у
ПлаЗмi KpoBi. Концентрацiя дiючоТ речовини у жовчi у три рази виIце, нiж у венознiй KpoBi. Перiод
напiврозпаду празiквантелу у плазмi KpoBi складае 1-1,5 години, тодi як перiод напiврозпаду
основних метаболiтiв - 4-6 годин. Празiквантел виводиться з органiзму, головним чином, iз сечею
У формi метаболiтiв. 70 ОZ застосованоi дози виводиться з органiзму протягом 24 годин, 80 oZ -
протягом 4 дiб.

Застосування
,Щегельмiнтизацiя собак i KoTiB при ураженнi:
о неl,tаmоdсLl,tu - Toxocara caпis, Т. cati, Toxascaris lеопiпа, Uпсiпаriа steпocephala, дпсуlоstоmа

сапiпum, Trichuris vulpis;
О цесmоdал,lu - Есhiпососсus spp,, Dipylidium сапiпum, Таепiа spp., Mesocestoides spp.
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,Щозування
Препарат застосовують пероральЕо, однорчLзово.
Рекомендована доза: 1 мл препарату на 5 кг маси тiла (вiдповiдно 15 мг фенбендазолу,I4,4

мг пiрантелу памоат (ембонат), 5 мг празiквантелу на 1 кг маси тiла).
Собаки:
- 0,5 мл преrrарату на0,5-2 кг маси тiла;
- 1 мл препарату на2,|-5 кг маси тiла;
- 1 мл преrrарату на кожнi 5 кг маси тiла.
Коти:
- 0,5 мл препарату на 0,5-2 кг маси тiла;
- 1 мл lrрепарату на2,|-5 кг маси тiла.
На поршнi шприц-туби прокруtити рифлене кiльце таким чиЕом, щоб зафiксlъати його

нижню частину на flозначцi, rцо вiдповiдас кiлькостi препарату вiдповiдно до маси тiла тварини.
Впевнитись, що у ротовiй порожнинi тварини немае нiяких залишкiв iжi, зняти захисний
ковпачок i ввести канюлю шприц-туби у ротову порожнину тварини, обережно видавити
вiдповiдну дозу на KopiHb язика. Пiсля введенЕя на декiлька секунд пiдняти голову догори i
впевнитись, що тварина проковтнула дозу препарату.

Не вводити rrрепарат одночасно з молочними продуктами.
.Щегельмiнтизацiю тварин рекомеЕдусться проводити вiд З до 12-тижневого BiKy з

iнтервалом 3 тижнi i далi регулярно кожнi 3 мiсяцi.
Протипоказання
I_{истицеркоз очей i нейроцистицеркоз спинного мозку. Ураження печiнки.
Не застосовувати у випадках пiдвищеноi чутливостi до активних речовин або деяких

допомiжних речовин.
Застереження
Не застосовувати IIрепарат тваринам iз ознаками iнших захворювань, oKpiM кишкових

iнвазiй.
Не застосов}ъати дозу препарату меншу вiд рекомендованоТ.
Щля вагiтних тварин важливо застосовувати правильно розраховану дозу препарату.
Не застосовувати одцочасно з претrаратами на ocHoBi пiперазину та iншими

протипарЕвитарними IIрепаратами.
Форма випуску
Препарат випускаеться у пластикових шприц-тубах iз захисними ковпачками та рифленими

кiльцями по 4 та 10 мл. Шприц-туби 1TraKoBaHi в KapToHHi коробки. Розмiр пак}ъання: 1х4 мл, 1 х
10 мл,,10 х 10 мл.

Зберiгання
Зберiгати в с}хому темному, недост}.пному для дiтей мiсцi, за температlри 5-25 ОС.

TepMiH придатностi
18 мiсяцiв. Пiсля першого вiдкриття lrрепарат придатний б мiсяцiв.
Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Назва та мiсцезнаходження власника ре€страцiйного посвiдчення та виробника
Бiовета, а.с.
Коменскего 2I2, 68З 23 Iвановiце на Гане, Чеська Республiка
Bioveta, a.s.
Komenskeho 2|2,68З 2З Ivanovice па Hane, Czech Republic
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