
Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg 
tablete pentru câini 

Compoziţie 
O tabletă conţine: 
Substanţe active: 

Febantel 150.0 mg, 
Pirantel embonat 144.0 mg, 
Praziquantel  50.0 mg; 

Excipienţi: 
Amidon de porumb, Lactoză monohidrat, Celuloză microcristalină, Povidonă, Stearat de magneziu, Lauril sulfat de sodiu, Bioxid 
de siliciu coloidal anhidru, Aromă artificială de vacă, iradiată. 

Indicaţii 
Antiparazitar cu spectru larg pentru tratamentul câinilor infestaţi cu viermi rotunzi şi viermi laţi. 
Viermi rotunzi: 
Ascarizi Toxocara canis, 

Toxascaris leonine, 
Viermi cu cârlig Uncinaria stenocephala; 

Ancylostoma caninum, 
Viermele bici Trichuris vulpis; 

Tenii (viermi laţi): Echinococcus granulosus, 
Echinococcus multilocularis, 
Dipylidium caninum, 
Taenia spp., 
Multiceps multiceps, 
Mesocestoides spp. 

Contraindicaţii  
Drontal Plus nu se utilizează în timpul primelor două treimi ale gestaţiei. 
A nu se utiliza simultan cu compuşi care conţin piperazină. 

Reacţii adverse  
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar. 

Specii ţintă 
Câini. 

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare şi mod de administrare 
Doza recomandată este de 15 mg febantel, 14,4 mg pirantel embonat şi 5 mg praziquantel / kg greutate vie. Aceasta corespunde la 1 
tabletă Drontal Plus pe 10 kg greutate vie. 

Administrarea dozei corecte este specificată în următorul tabel, ca un tratament cu o singură administrare orală. 

pentru Câini* 

Greutatea corporală (Kg)  Numărul de tablete 

0,5 - ≤ 2 1/4 

2 -≤ 5 1/2 

5 -≤ 10 1 

10 -≤ 15 1 1/2 

15 -≤ 20 2 

20 -≤ 25 2 1/2 

*25 kg < Pentru câinii de talie mare ar trebui să utilizaţi tablete corespunzătoare

Recomandări privind administrarea corectă 
Pentru administrare orală. 
Tabletele pot fi administrate direct câinilor. Nu sunt necesare măsuri dietetice (înfometare) înainte sau după tratament. 
Se recomandă ca tratamentul să se efectueze înainte de hrănire. Câinii pot înghiţi tableta datorită gustului aromat. 

Pentru deparazitări periodice ale câinilor adulţi aceştia vor fi trataţi la fiecare 3 luni. Pentru tratament de rutină o singură doză este 
recomandată. În caz de infecţii grave cu nematode, se repetă doza după 14 zile.  



Timp de aşteptare 
Nu este cazul. 

Precauţii speciale pentru depozitare 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. 
A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie {EXP}. 
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: Orice tabletă utilizată parţial trebuie aruncată. 

Atenţionare specială 
Orice tabletă utilizată parţial trebuie aruncată. 

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale 
Pentru o bună igienă, persoanele care administrează tableta direct câinelui sau o încorporează în hrană, trebuie să se spele pe mâini după 
aceea. 

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie 
Drontal Plus nu se utilizează în timpul primelor două treimi ale gestaţiei. 

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz 
Doze de 10 (zece) ori mai mari decât doza recomandată de Drontal Plus au fost tolerate fără semne de afectare a câinilor şi căţeilor. 

Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz 
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. 
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri 
contribuie la protecţia mediului. 

Alte informaţii 

Natura şi compoziţia ambalajului primar 
Cutie de carton cu 6 sau 102 tablete. 
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. 

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei 
de comercializare. 

Deţinătorul Autorizaţiei de Comercializare 
Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania 


