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Dawkowanie

 co to jest   InPar®
InPar® to tabletka odrobaczająca dla psów. Posiada w składzie 3 substancje czynne, które działają 
skutecznie na inwazję dorosłych postaci nicieni (glisty, tęgoryjce, włosogłówki) i tasiemców.

w jaki sposób pies może się zarazić pasożytami?
zarażenie pierwotne:
- w łonie matki gdy larwy pasożytów przenikają do organizmu szczenięcia za pośrednictwem łożyska 
- w czasie karmienia, z mlekiem matki 

zarażenie wtórne: 
- podczas zabawy na świeżym powietrzu (połykając jaja pasożyta, które są w glebie)
- połykając pchły, które są żywicielami pośrednimi tasiemca 
- spożywając surowe mięso 
- polując na gryzonie 

MASA CIAŁA PSA (KG)
InPar® tabletki dla psów, prazykwantel, embonian pyrantelu, fenbendazol. Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji: jedna tabletka zawiera substancje czynne: 
prazykwantel: 50 mg, embonian pyrantelu: 144 mg, fenbendazol: 200 mg, żółta lub żółtoszara, okrągła tabletka z linią podziału. Wskazania lecznicze: leczenie u psów mieszanych inwazji 
dorosłych postaci nicieni i tasiemców następujących gatunków: glisty: toxocara canis, toxascaris leonina (postacie dorosłe i niedojrzałe);  tęgoryjce: ancylostoma caninum, uncinaria 
stenocephala (dorosłe); włosogłówki: trichuris vulpis (dorosłe); tasiemce: dipylidium caninum, taenia hydatigena, taenia pisiformis (postacie dorosłe i niedojrzałe). Dawkowanie dla 
każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania: Dawkowanie: podanie wyłącznie doustne. Zalecane dawki wynoszą 5 mg/kg prazykwantelu, 14,4 mg/kg embonianu pyrantelu i 20 mg/kg 
fenbendazolu (co odpowiada 1 tabletce/10 kg masy ciała). Podczas rutynowego leczenia pojedyncza dawka jest wystarczająca. W przypadku rozpoznanej robaczycy, leczenie należy powtórzyć 
po 14 dniach. Celem zapewnienia podania właściwej dawki, masa ciała powinna być określona najdokładniej jak to tylko możliwe. Dawkowanie powinno być ustalone przez lekarza weterynarii. 
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi 
pochodne piperazyny i / lub organiczny ester fosforanowy. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania: Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:          
W ciągu 24 godzin po podaniu leku, zaleca się przetrzymywanie psów w zamknięciu i utylizację wydalanych odchodów, pasożytów, ich segmentów i jaj. Zaleca się częste czyszczenie                               
i dezynfekcję środowiska zwierząt. U osłabionych lub silnie zarobaczonych zwierząt produkt powinien być stosowany wyłącznie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu 
korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Leczenie zwierząt poniżej 6 tygodnia życia może nie być konieczne. W przypadku inwazji ancylostoma caninum lub toxocara canis mogą 
być potrzebne badania kontrolne kału lub ponowne leczenie preparatem nicieniobójczym. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny 
zwierzętom: Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości 
na prazykwantel, embonian pyrantelu lub fenbendazol powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Po podaniu tabletek należy umyć ręce. W trakcie leczenia zwierząt 
należy zachować szczególną ostrożność – dzieci nie powinny bawić się z leczonymi zwierzętami,  zwierzętom nie wolno spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Działania 
niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia): Rzadko może wystąpić brak apetytu, biegunka, wymioty, posmutnienie lub przejściowy wzrost poziomu AST (aminotransferazy 
asparaginianowej). Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin,  tel. 81 4452300, fax 81 4452320, e-mail: 
vet-agro@vet-agro.pl. Numer(-y) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2467/15. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Pasożyty zwierzęce są również bardzo niebezpieczne dla ludzi. 

kiedy odrobaczać psa?   Powinniśmy odrobaczać wszystkie psy, niezależnie od pory roku i pogody. Na ryzyko 
zarażenia pasożytami wewnętrznymi ma wpływ wiek psa, sposób jego utrzymania, pokarm jaki przyjmuje. Badania wykazują, że 
nawet jednokrotne czy dwukrotne odrobaczanie nie zabezpiecza psa przed inwazją endopasożytów dlatego zaleca się regularne 
odrobaczanie co 3 miesiące, 4 razy w roku. 

a co ze szczeniakami?    Szczenięta są narażone na niebezpieczeństwo zarażenia glistami już w życiu płodowym 
dlatego pierwsze odrobaczenie powinno zostać wykonane 2 tygodnie po urodzeniu. Według zaleceń ESCCAP należy odrobaczać 
szczenięta przeciwko robakom obłym co 14 dni, aż do 2 tyg. po odsadzeniu. 

Człowiek może się zarazić od swojego pupila groźnymi endopasożytami, które są przyczyną poważnych chorób, np.: 
toksokarozy. Do zarażenia dochodzi zwykle poprzez kontakt z psimi odchodami, przypadkowe spożycie jaj pasożyta       
(np. jedzenie brudnymi rękoma) oraz brak higieny  w kontaktach z psem. 

Prazykwantel, embonian pyrantelu, fenbendazol
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