BIJSLUITER
MEBENDORAL KH® 100 mg
tabletten voor honden en katten
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Nederland
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Mebendoral KH 100 mg, tablet voor honden en katten
Mebendazol
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Mebendazol
100 mg
INDICATIES
Behandeling van wormbesmettingen veroorzaakt door:
Hond:
• spoelwormen Toxocara canis en Toxascaris leonina;
• haakwormen Uncinaria stenocephala en Ancylostoma caninum;
• zweepworm Trichuris vulpis;
• lintwormen Taenia pisiformis, Taenia hydatigena en Echinococcus
granulosus.
Kat:
• spoelwormen Toxocara cati en Toxascaris leonina;
• haakworm Ancylostoma tubaeforme;
• lintworm Taenia taeniaeformis.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of
(een van) de hulpstoffen.
BIJWERKINGEN
Geen bekend.
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.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond, Kat
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Voor oraal gebruik.
De tablet kan toegediend worden door:

(1) achter in de keel te brengen en te laten doorslikken,
(2) te verpulveren en met voeder of drank te mengen, of
(3) toe te dienen in een vleesballetje
De aanbevolen doseringen zijn als volgt:
honden en katten die alleen met ascariden besmet zijn:
Pups en kittens:
50 mg mebendazol ’s morgens en 50 mg mebendazol ‘s avonds
gedurende 2 dagen.
Volwassen dieren:
100 mg mebendazol ’s morgens en 100 mg mebendazol ‘s avonds
gedurende 2 dagen.
honden en katten die niet alleen met ascariden besmet zijn:
Gewicht minder dan 2 kg:
50 mg mebendazol ’s morgens en 50 mg mebendazol ‘s avonds
gedurende 5 dagen.
Gewicht tussen 2 kg en 30 kg:
100 mg mebendazol ’s morgens en 100 mg mebendazol ’s avonds
gedurende 5 dagen.
Honden zwaarder dan 30 kg:
200 mg mebendazol ’s morgens en 200 mg mebendazol ‘s avonds
gedurende 5 dagen.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen.
WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de
oorspronkelijke verpakking. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergenees
middel bestemd is
Intensief gebruik of misbruik van anthelminthica kan leiden tot resistentie.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Het lichaamsgewicht dient zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden voor
het vaststellen van de benodigde dosering, indien nodig.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Gebruik tijdens de dracht wordt niet aanbevolen, omdat uit
laboratoriumstudies bij ratten en muizen teratogene, materno en
foetotoxische effecten bleken.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in
overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
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