
MILBEMAX KAT | 4 TABL 

Doeldier(en): Kat. 

Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior 

Toedieningswijze: Filmomhulde tablet. Langwerpig gevormd, roodachtig tot roodachtig 
bruine tablet, rundvlees smaak met een inkerving op beide zijdes. Een 
zijde vertoont de indruk "KK", de andere zijde "NA". 

Werkzaam tegen: Spoelwormen, Haakwormen, Lintwormen, Dipylidium lintworm, 
Echinococcus lintworm, Hartworm 

Omschrijving: Kat: de behandeling van menginfecties met onvolwassen en 
volwassen cestoden en nematoden zoals: 
- Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus 
multilocularis 
- Nematoden: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati 
Het product kan ook worden ingezet bij de preventie van 
hartworminfectie (Dirofilaria immitis), wanneer een gelijktijdige 
behandeling tegen cestoden nodig is. 

Contra-indicaties: Niet toedienen aan katten die minder dan 2 kg wegen. 

Dosering/Toediening: Minimum aanbevolen dosering: 2 mg milbemycine oxime en 5 mg 
praziquantel per kg worden éénmalig oraal toegediend. Het product 
toedienen met of na wat eten. Dit geeft een optimale bescherming 
tegen hartworm ziekte. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de 
kat, is de praktische dosering als volgt: 

Gewicht 
kg 

Tabletten 

2-4 1/2 

>4-8 1 

>8-12 11/2 

MILBEMAX kan ingezet worden in een programma ter preventie van 
hartworm ziekte, wanneer gelijktijdig een behandeling tegen lintworm 
nodig is. Gedurende een maand is MILBEMAX preventief tegen 
hartworm ziekte.Als er regelmatig een behandeling ter preventie van 
hartworm ziekte wordt ingezet, heeft een monovalent product de 
voorkeur. 

Werkzame bestanddelen: 1 tablet bevat 16 mg Milbemycine oxime en 40 mg Praziquantel. 

Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het 
toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen 
(zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en 
ataxie) en/of gasto-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) 
waargenomen. 

Waarschuwingen: Geen. 

Verpakking: PVC/PE/PVdC aluminium blister. Doos met 4 tabletten in blister. 



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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