
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Om onderdosering te vermijden dient het lichaamsgewicht
en de dosering voor gebruik nauwkeurig te worden 
vastgesteld.
Dezelfde doseerinjector kan alleen bij twee of meer dieren
worden gebruikt indien deze gezond zijn en hetzij in
elkaars nabijheid zijn, in hetzelfde onderkomen verblijven
of in direct contact met elkaar staan. Na individuele 
behandeling van een enkel dier of kudde mag het 
overgebleven product niet meer gebruikt worden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Paarden van alle leeftijden, met inbegrip van merries en
dekhengsten, kunnen veilig met dit middel worden 
behandeld.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en 
andere vormen van interactie
Niet toepassen in combinatie met middelen die hetzelfde
werkingsmechanisme bezitten.

Toedieningswijze en dosering
Uitsluitend bestemd voor orale toediening.
De dosering bedraagt éénmalig 0,2 mg ivermectine per kg
lichaamsgewicht.
Elke doseerinjector is onderverdeeld in gemerkte delen en
de hoeveelheid van één deel is voldoende voor de 
behandeling van 100 kg lichaamsgewicht.
De berekende en toe te dienen hoeveelheid gel kan 
ingesteld worden en vastgezet worden met de instelschroef
op de stang van de injector. Verwijder vervolgens het
beschermkapje van de injector, open de mond van het
paard en spuit de pasta zover mogelijk achter op de tong
en laat het dier slikken. Om doorslikken te bevorderen kan
men de hand onder de kin brengen en het hoofd optillen

Overdosering (symptomen, procedures in 
noodgevallen, antidota)
Bij driemaal de therapeutische dosering zijn geen klinische
verschijnselen waargenomen.

Wachttijd(en)
Paard: 18 dagen voor de slacht.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door
degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient
Bij de toepassing direct huidcontact vermijden.

Uiterste gebruiksdatum
Zie vermelding op de verpakking.

Bewaarvoorschrift
Niet bewaren boven 25°C; bewaren in de originele 
verpakking.
Niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Kant en klare multidosis polyethyleen injector met  een
instelschroef en een polyethyleen beschermdopje. Elke
injector bevat 13,3 gram gel.
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EQUIMECTIN® 800
SMAKELIJKE GEL VOOR ORALE TOEDIENING
DIERGENEESMIDDEL  VRIJ

Samenstelling
Ivermectine 12 mg/gram

Beschrijving
EQUIMECTIN® bevat als werkzaam bestanddeel ivermectine.
Ivermectine behoort tot de groep van avermectinen, chemo-
therapeutica die wat betreft hun structuur overeenkomen met
macrolide antibiotica (macrocyclische lactonen). Ze zijn niet
duidelijk werkzaam tegen bacteriën of schimmels. Ivermectine
is zeer lipofiel en daardoor bijna onoplosbaar in water.
Avermectinen interfereren met de neurotransmitters 
glutaminezuur en gamma-amino-boterzuur (GABA) waardoor
storingen in de zenuwsignaaltransmissie optreden (opening
van de chloride-ionkanalen).
Dit resulteert in verlamming en uiteindelijk de dood van
gevoelige parasieten. Bij zoogdieren passeren ze slechts in
geringe mate de bloed-hersenbarrière (basis van selectieve
toxiciteit).
Ivermectine is werkzaam tegen maagdarmwormen,
longwormen en ectoparasieten (o.m. horzellarven,
bloedzuigende luizen, teken en mijten).
Resistentie is aangetoond bij enkele nematoden 
(o.m. Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta en
Trichostrongylus colubriformis).
Resistentie bij gevoelige ectoparasieten is (nog) niet bekend.
Ivermectine resistente wormspecies vertonen partiële 
kruisresistentie (potentieverschillen tussen derivaten) met
andere avermectinen en milbemycinen.

Doeldier(en)
Paard (veulen en volwassen paard).

Indicaties
Bestrijding van endo- en ectoparasieten, met name
- maagdarmnematoden:

Strongylus vulgaris, volwassen stadia en arteriële larvale stadia;
Strongylus edentatus, volwassen stadia en weefsel stadia;
Strongylus equinus, volwassen stadia;
Cyathostomum spp.;
Cylicocyclus spp.;
Cylicostephanus spp.;
Cylicodontophorus spp.;
Gyalocephalus spp.;
Oxyuris equi;
Parascaris equorum, volwassen stadia;
Trichostrongylus axei, volwassen stadia;
Habronema muscae, volwassen stadia;
Strongyloides westeri;

- huidnematoden (microfilariae):
Onchocerca spp.;

- longnematoden:
Dictiocaulus arnfieldi,volwassen stadia en L4stadia;

- horzels:
alle larvale stadia van Gastrophilus spp.;

- dermatoses door:
Habronema spp., Draschia spp, Onchocerca spp.

Contra-indicaties
Geen.

Bijwerkingen
Geen.


