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PAKENDI INFOLEHT 
 

Cazitel Plus, tabletid koertele 
Prasikvanteeli 50 mg tableti kohta, püranteeli 50 mg tableti kohta (vastab 144 mg 

püranteelembonaadile) ja febanteeli 150 mg tableti kohta. 
 

 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII 

VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Müügiloa hoidja: 
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., 
Loughrea, 
Co. Galway, 
Iirimaa.  
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., 
Dublin Road, 
Loughrea, 
Co. Galway, 
Iirimaa 
 
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Cazitel Plus, tabletid koertele 
Prasikvanteel, febanteel, püranteel 
 
 
Prazitel Plusi tabletid on helekollased sealiha lõhna ja maitsega tabletid, mille ühel küljel on ristuvad 
poolitusjooned. Iga tablett sisaldab 50 mg prasikvanteeli, 50 mg püranteeli (võrdne 144 mg 
püranteelembonaadiga) ja 150 mg febanteeli. Tabletid võib jagada 2 või 4 võrdseks osaks. 
 
 
4. NÄIDUSTUSED 
 
Järgnevate ümarussi- ja paelussiliikide segainfektsioonide raviks koertel. 
Ümarussid: 
Solkmed: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja vanemad noorvormid) 
Kidaussid: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (täiskasvanud) 
Piugussid: Trichuris vulpis (täiskasvanud) 
Paelussid: 
Paelussid: Echinococcus’e liigid, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia liigid, (T. hydatigena, T. 

pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid). 
 
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED 
 
Mitte kasutada samaaegselt piperasiini sisaldavate preparaatidega. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
 
6. KÕRVALTOIMED 
 
Väga harvadel juhtudel on täheldatud mao-soole häireid (kõhulahtisus, oksendamine). 
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Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti. 
 
 
7. LOOMALIIGID 
 
Koer. 
 
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD 
 
Ühekordne annustamine: suukaudseks manustamiseks. 
Soovitatav annus on: 15 mg/kg febanteeli, 5 mg/kg püranteeli (vastab 14,4 mg püranteelembonaadile) 
ja 5 mg/kg prasikvanteeli, mis vastab 1 Cazitel Plusi tabletile 10 kg kehamassi kohta. Tableti võib 
anda loomale otse suhu või segada toiduga. Looma näljutamine enne ja pärast ravi ei ole vajalik. 
Tableti saab jagada võrdseteks poolteks või veeranditeks. 
 
Annustamistabel:  
Kehamass (kg) Tablett 
½–2,5 1/4 
 2,6–5,0 ½ 
 5,1–10,.0 1 
 10,1–15,0 1½ 
 15,1–20,0 2 
 20,1–25,0 2½ 
 25,1–30,0 3 
 30,1–35,0 3½ 
 35,1–40,0 4 
> 40,1 1 tablett 10 kg kohta 
 
Korduva manustamise vajaduse ja sageduse kohta küsige nõu loomaarstilt. 
 
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS 
 
Õige annuse  manustamise tagamiseks tuleb võimalikult täpselt määrata kindlaks looma kehamass. 
 
 
10. KEELUAJAD 
 
Ei rakendata. 
 
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni”. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
Säilitamise eritingimused puuduvad. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Kasutamata jäänud poolitatud tabletid tuleb kohe ära visata. 
 
 
12. ERIHOIATUSED 
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Mitte kasutada samaaegselt piperasiini sisaldavate preparaatidega, kuna püranteeli ja piperasiini 
anthelmintilised toimed võivad antagoniseeruda. 
Samaaegne kasutamine teiste kolinergiliste ühenditega (nt foksiimiga) võib põhjustada toksilisust. 
Kui te ei ole kindel ja teie koeral kasutatakse teisi veterinaarravimeid, pidage nõu loomaarsti või 
apteekriga. 
Kirbud on paelussi Dipylidium caninum vaheperemehed. Kui vaheperemehi – kirpe, hiiri, jne – ei 
tõrjuta, toimub kindlasti uus nakatumine paelussiga. 
Alla 6 nädala vanuste kutsikate nakatumine paelussiga ei ole tõenäoline. 
Lammastel ja rottidel on täheldatud febanteeli suurte annuste teratogeenset toimet. Koertel ei ole 
tiinuse algperioodil uuringuid tehtud. Tiinuse ajal kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud 
kasu-riski suhte hinnangule. Soovitatav on seda preparaati koertel esimese 4 tiinusnädala jooksul mitte 
kasutada. Tiinete emaste koerte ravimisel mitte ületada juhendis antud doosi. 
Parasiitide resistentsus ükskõik millise klassi anthelmintikumide vastu võib välja kujuneda  selle klassi 
anthelmintikumide liiga sagedase kasutamise järel. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte. Hea hügieeni 
tagamiseks peab ravimit koerale otseselt manustav või seda toidu sisse segav isik pesema pärast seda 
käsi. 
Ainult veterinaarseks kasutamiseks. 
 
Ehhinokokoos on inimesele ohtlik. Kuna ehhinokokoos on haigus, millest peab teavitama maailma 
loomatervishoiu organisatsiooni (World Organisation for Animal Health), tuleb vastavalt pädevalt 
ametkonnalt saada erijuhised ravi ja inimeste ohutuse osas. 
 
Üleannustamine 
Koerad taluvad prasikvanteeli, püranteelembonaadi ja febanteeli kombinatsiooni hästi. 
Ohutusuuringutes põhjustas ühekordne, viis või enam korda soovituslikust annusest suurema annuse  
manustamine mõnikord  oksendamist. 
 
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV 
 
Aprill 2020 
 
 
15. LISAINFO 
Pakend: 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 
100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 ja 1000 tabletti. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 


