VERMITAN 10%
Compoziție
Albendazol ................... 10 g
Excipient până la ......... 100 ml
Proprietăți
Albendazol este un din substanțele cu cel mai larg spectru antihelmintic. Este deopotrivă activ asupra nematodelor (atât formele adulte cât
și cele tinere), cestodelor (ambele capete și asupra segmentelor) și a trematodelor (numai formele adulte). Are de asemenea acțiune
ovocidă și deci reduce cobtaminarea la pășune.
Indicații
Ovine, caprine, bovine, rumegătoare sălbatice:
Vermitan 10% este folosit pentru combaterea următoarelor grupe de endoparaziți:
Nematode gastroitenstinale Haemochus spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Strongyloides spp, Bunostomum spp,
Cooperia spp, Nematodirus spp, Chabertia spp, Osophagostomum spp, Toxocara spp.
Nematode pulmonare: Dictyocauulus spp, Protostrongyloidae spp
Tenii: Moniezia
Trematode adulte: Dasciola spp, Dictocoelium spp
Varestrongylus spp, Elaphostrongylus spp.
Mod de administrare și doze
Suspensia Vermitan 10% se administrează oral.
Bovine:
Doza generală: 7,5 ml/ 100kg greuatate corporală (7,5 albendazol/ 1 kg greutate corporală)
Pentru tratament suplimentar împotria formelor adulte de trematode și a formelor de iarnă de Ostertagia, doza va fi 10 ml/100 kg greutate
corporală (10 mg albendazol/ 1 kg greutate corporală).
Caprine, ovine:
Doza generală: 0,5 ,l/ 10 kg greutate corporallă (5 ml albendazol/ 1 kg greutate corporală)
Pentru tratamentul împotriva formelor adulte de trematode și a infecției Protostrongyloidae, doza va fi de 0,75 ml/10 kg greutate corporală
(7,5 ml albendazole/ 1 kg greutate corporală (7-10 mg albendazol/ 1 kg greutate corporală)
Precauții
Animalele aflate în prima treime a gestației nu trebuie tratate cu Vermitan 10%. Femeile gravide și copii nu trebuie să intre în contact cu
acest medicament. Preparatul nu este recomandat împotriva fasciolozei acute.
Agitați flaconul îninte de întrebuințare!
Efecte secundare
Datorită toxicității sale reduse asupra mamiferelor, nu se constată efecte secundare, chiar la doze de 3-5 ori mai mare.
Contraindicații
Nu se cunosc.
Perioada de așteptare
Pentru carne și organe: 7 zile.
Pentru lapte: 60 de ore.
Păstrare
Bidoane de plastic de 1 L și de 5 L.
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Valabilitate
3 ani.

