
 

 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Prazitel 230/20 εύγευστα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες 

 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 
 
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των 
παρτίδων:  
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., 
Loughrea,  
Co. Galway,  
Ireland 
 
Τοπικός Aντιπρόσωπος:  
ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε.  
Λεωφ. Κύμης & Ηλέκτρας 4β 
15122 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα 
Τηλ.: +30 210 6910311 
e-mail: info@candilagro.gr 
 
2.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
Prazitel 230/20 εύγευστα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες  
Pyrantel embonate, Praziquantel 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
   
 
Κάθε 1 δισκίο είναι επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 230 mg Pyrantel embonate και 20 mg 
Praziquantel.  
Λευκό έως υπόλευκο επικαλυμμένο δισκίο με εγχάραξη στη μια πλευρά. 
Η ταμπλέτα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ίσα μέρη. 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
 
Για την αντιμετώπιση μεικτών μολύνσεων που προκαλούνται από ασκαρίδες και ταινίες του 
γαστρεντερικού συστήματος:  
 
Ασκαρίδες: Toxocara cati, Toxascaris leonine. 
 
Ταινίες: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis  
 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 
Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με προϊόντα που περιέχουν πιπεραζίνη.  
Να μη χορηγείται σε γατάκια μικρότερης ηλικίας των 6 εβδομάδων. 
Να μη χορηγείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά ή κάποιο από 
τα έκδοχα. 
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6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 
 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί γαστρεντερικές διαταραχές (έμετος) & 
νευρολογικά συμπτώματα, όπως αταξία και μυϊκός τρόμος. 
 
 Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 
- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες 
ενέργειες) 
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα) 
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία 
ζώα) 
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα) 
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα). 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο 
εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
 
 
 
7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
 
Γάτες  
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Εφάπαξ χορήγηση από το στόμα. 
Δοσολογία 
Τα συνιστώμενα επίπεδα δόσης είναι: 20 mg/kg pyrantel (57.5 mg/kg pyrantel embonate) 
και 5 mg/kg praziquantel.  Αυτό ισοδυναμεί με 1 δισκίο ανά 4 kg σωματικού βάρους.   
 

Σωματικό βάρος Δισκία 

1.0 - 2.0 kg ½  

2.1 - 4.0 kg 1 

4.1 - 6.0 kg 1 ½  

6.1 - 8.0 kg 2 

 
 
Τρόπος χορήγησης και διάρκεια της θεραπείας 
Το δισκίο πρέπει να χορηγείται απευθείας στη γάτα, αλλά αν είναι απαραίτητο μπορεί να 
αναμιχθεί με την τροφή του. 
Σε περίπτωση μόλυνσης από ασκαρίδες, ιδιαίτερα σε νεαρά γατάκια, δεν μπορεί να 
αναμένεται πλήρης εξάλειψη, με αποτέλεσμα να παραμένει ένας κίνδυνος μόλυνσης στον 
άνθρωπο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διενεργούνται επαναλαμβανόμενες θεραπευτικές 
αγωγές με ένα προϊόν κατάλληλο για τις ασκαρίδες σε μεσοδιαστήματα 14 ημερών μέχρι 2-
3 εβδομάδες μετά τον απογαλακτισμό.  
 
  



 

 

 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 
Για να διασφαλιστεί η σωστή δόση, πρέπει να προσδιορίζεται όσο ακριβέστερα είναι 
δυνατόν. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά 
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο blister και στο 
κουτί 
Να απορρίπτονται τα μη χρησιμοποιημένα μισά δισκία. 
Να φυλάσσεται το blister στην εξωτερική συσκευασία 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 
Ειδικές προφυλάξεις για χρήση σε ζώα 
 
Οι ψύλλοι χρησιμεύουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές για έναν κοινό τύπο ταινίας- το Dipylidium 
caninum.  
Η μόλυνση από ταινίες είναι βέβαιο ότι θα επανεμφανίζεται, εάν δεν καταπολεμηθούν οι 
ενδιάμεσοι ξενιστές των παρασίτων όπως οι ψύλλοι, μύες κ.α.  
Εάν υπάρχει κίνδυνος επανεμφάνισης, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός κτηνιάτρου 
σχετικά με την ανάγκη και τη συχνότητα επαναλαμβανόμενης χορήγησης σε γάτες. Οι 
τοπικές επιδημιολογικές πληροφορίες και οι συνθήκες διαβίωσης της γάτας πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Είναι επίσης σημαντικό να αφαιρέσετε πηγές πιθανής επανεμφάνισης, 
όπως ψύλλοι και ποντίκια. 
 
Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χορήγηση του κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος στα ζώα 
Η ανθεκτικότητα των παρασίτων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθελμινθικών μπορεί να 
προκύψει μετά από συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ανθελμινθικού από αυτή την 
κατηγορία. 
Καθώς τα δισκία είναι αρωματισμένα, πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μακριά 
από ζώα. Ζώα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση ή είναι έντονα μολυσμένα,  μπορεί να 
παρουσιάσουν συμπτώματα όπως, διάρροια, έμετος, παρουσία παρασίτων στα κόπρανα και 
έμετο, κακή κατάσταση του τριχώματος, οπότε θα πρέπει να εξεταστούν από κτηνίατρο πριν 
από τη χορήγηση του προϊόντος. Για σοβαρά εξασθενημένες ή βαριά μολυσμένες γάτες, 
χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με εκτίμηση οφέλους / κινδύνου από τον αρμόδιο 
κτηνίατρο. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή και δείξτε το φύλλο 
οδηγιών χρήσεως στον ιατρό. 
Στα πλαίσια  της καλής υγιεινής, τα άτομα που χορηγούν δισκία απευθείας σε μια γάτα ή την 
προσθέτουν στην τροφή της γάτας θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά. 
 



 

 

Εγκυμοσύνη και γαλουχία 
Να μην χρησιμοποιείται κατά την κύηση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της γαλουχίας. 
 
Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 
Μετά από χορήγηση 5πλάσιας δόσης από τη συνιστώμενη, παρατηρήθηκαν συμπτώματα μη 
ανεκτικότητας, όπως έμετος. 
 
 
 
Άλλες προφυλάξεις: 
Η Εχινοκοκκίαση αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο. Καθώς η Εχινοκοκκίαση είναι μια 
αξιοσημείωτη ασθένεια, για την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων (ΟΙΕ), 
έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τη θεραπεία και την παρακολούθηση, και σχετικά με 
τη διαφύλαξη των προσώπων, αυτά θα πρέπει να ληφθούν από την αρμόδια αρχή. 
 
Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιημένων 
φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
07-07-2017 
 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
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 or 
1000 tablets. 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
 
 


