
FLUBENOL KH PASTA | 7.8 ML 

Doeldier(en): Hond en kat. 

Leeftijd: Pup, Kitten, Jong, Volwassen, Senior 

Toedieningswijze: Pasta voor oraal gebruik. 

Werkzaam tegen: Spoelwormen, Haakwormen, Lintwormen 

Omschrijving: Bij honden: spoelwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina; 
zweepwormen: Trichuris vulpis; haakwormen: Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum; lintwormen: Taenia pisiformis, Taenia 
hydatigena. 
Bij katten: spoelwormen: Toxocara cati, Toxascaris leonina; 
haakwormen: Ancylostoma tubaeforme; lintwormen: Taenia pisiformis, 
Taenia taeniaeformis. 

Contra-indicaties: Geen bekend. 

Dosering/Toediening: Orale toediening: Spoelworminfecties en haakworminfecties: 22 mg (= 
0,5 ml) flubendazole per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 2 
dagen. Andere wormsoorten: 22 mg (= 0,5 ml) flubendazole per kg 
lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen. 
Honden: pups ontwormen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken en 
daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn; zogende 
teven telkens tegelijk met de pups ontwormen; alle andere honden 
twee keer per jaar ontwormen. 
Katten: kittens ontwormen op een leeftijd van 4, 6 en 8 weken en 
daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn; zogende 
poezen telkens tegelijk met de kittens ontwormen; alle andere katten 
twee keer per jaar ontwormen. 

Werkzame bestanddelen: Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: flubendazol 44 mg 
Hulpstoffen: methylparahydroxybenzoaat (E 218) 1,8 mg; 
propylparahydroxybenzoaat (E 216) 0,2 mg 

Bijwerkingen: Speekselen, met name bij de kat. 

Waarschuwingen: Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Geen. 
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het 
geneesmiddel aan de dieren toedient: In verband met mogelijke 
overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact 
vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen. 
Gebruik tijdens dracht of lactatie: Terughoudendheid betrachten aan 
het begin van de dracht. 
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van 
interactie: Geen bekend. 

Verpakking: 1 LDPE spuit met polystyreen zuiger en LDPE dop. Inhoud: 7,8 ml. 
50 LDPE spuiten met kunstof zuiger en LDPE dop. Inhoud: 7,8 ml. 
 
 



Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter. 
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk 
op Fidin Online Repertorium  http://repertorium.fidin.nl 
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