Exitel
1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ
WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII,
JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
Co.Galway
Irlandia
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co.Galway,
Irlandia
2.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Exitel 230/20 mg aromatyzowane tabletki powlekane dla kotów
Embonian pyrantelu, Prazykwantel
3.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-CH) I INNYCH
SUBSTANCJI
Każda powlekana tabletka zawiera 230 mg embonianu pyrantelu i 20
mg prazykwantelu.
Dwuwypukła, powlekana tabletka w kolorze białym przechodzącym w
białawy z linią przerwy po jednej stronie i jednolita po stronie drugiej.
4. WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie mieszanych infekcji układu pokarmowego wywołanych przez
następujące robaki obłe i płaskie:
Nicienie: Toxocara cati, Toxascaris leonina,
Tasiemce: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus
multilocularis.
5. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi piperazynę.
Nie podawać kociętom poniżej 6 tygodnia życia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub
na dowolną substancję pomocniczą.
6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nieznane
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub

innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj
o nich lekarza weterynarii.
7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Koty.
8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I
SPOSÓB PODANIA
Dawkowanie
Zalecana dawka wynosi: 20 mg pyrantelu na kilogram masy ciała
(57,5 mg/kg embonianu pyrantelu) i 5 mg prazykwantelu na kilogram
masy ciała. Odpowiada to 1 tabletce na 4 kilogramy masy ciała.

Sposób podawania i okres leczenia.
Do jednorazowego podawania doustnego. Tabletkę należy
podawać kotu bezpośrednio lub, w razie konieczności, ukrytą w
pokarmie.
W przypadku zakażenia glistami, szczególnie u kociąt, nie należy
oczekiwać całkowitej eliminacji, w związku z czym może utrzymywać
się ryzyko infekcji u człowieka. Dlatego należy stosować powtórne
terapie przy użyciu właściwego produktu odrobaczającego w
odstępach 14-dniowych aż do 2-3 tygodni po odstawieniu młodych.
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
W celu ustalenia prawidłowej dawki, należy jak najdokładniej określić
masę ciała.
10. OKRES KARENCJI
Nie dotyczy.
11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
PRZECHOWYWANIU
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie używać po upływie daty ważności podanej na blistrze i
opakowaniu kartonowym po EXP. Termin ważności oznacza ostatni
dzień danego miesiąca.
Niewykorzystane połówki tabletek należy zutylizować.
Przechowywać blister w zewnętrznym opakowaniu kartonowym.
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Nie stosować w okresie ciąży, jednak stosowanie w okresie laktacji
jest dopuszczalne.
Po przedawkowaniu większym niż 5-krotność zalecanej dawki,

zaobserwowano objawy nietolerancji, takie jak wymioty.
Oporność pasożytów wobec poszczególnych grup środków
przeciwrobaczych może rozwinąć się w następstwie częstego,
powtarzającego się podawania tych środków przeciwpasożytniczych.
Pchły są pośrednimi żywicielami dla jednego z najbardziej
powszechnych tasiemców - Dipylidium caninum. Infestacja
tasiemcami wystąpi ponownie, jeżeli nie zostanie wprowadzony
program zwalczania żywicieli pośrednich, takich jak pchły, muchy
itp.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze
weterynaryjne zwierzętom
Po przypadkowym połknięciu należy zwrócić się o pomoc
lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub
opakowanie.
W celu zachowania higieny, osoby podające tabletki bezpośrednio
kotu lub przez dodanie ich do karmy dla kotów, powinny umyć ręce
po podaniu produktu.
Wyłącznie dla zwierząt.
13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO
WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO
ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE.
O sposoby usunięcia bezużytecznych produktów leczniczych zapytaj
lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU
ULOTKI
Luty 2018
15. INNE INFORMACJE
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50,
52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106,
108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180,
184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300,
500 lub 1000 tabletek.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu
leczniczego weterynaryjnego należy kontaktować się z lokalnym
przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Polska
tel. 61 426 49 20

http://scanvet.pl/oferta/lekarze-weterynarii/produkty-lecznicze/kot/rid,1
47.html

