
VITAMINTHE ONTWORMPASTA | 25 ML 

Doeldier(en): Hond, kat. 

Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior 

Toedieningswijze: Pasta voor oraal gebruik. 

Werkzaam tegen: Spoelwormen, Haakwormen, Zweepwormen, Lintwormen, Dipylidium 
lintworm 

Omschrijving: Infecties met spoelwormen: Toxocara canis, Toxocara cati en 
Toxascaris leonina; zweepwormen: Trichuris vulpis; haakwormen: 
Ancylostoma caninum, A. tubaeforme en Uncinaria stenocephala; 
lintwormen: Dipylidium spp. of Taenia spp. 

Contra-indicaties: Geen 

Dosering/Toediening: In een eenmalige dosering achter op de tong van het dier ingeven. 
Algemene dosering: 1 ml per 2 kg lichaamsgewicht (overeenkomend 
met 15 mg oxybendazol en 120 mg niclosamide/kg lichaamsgewicht). 
Drachtige dieren: tijdens de drachtigheid heeft ontwormen weinig zin, 
aangezien de larven in het lichaam hiermee niet bereikt worden. Na de 
geboorte dient tegelijk met de eerste behandeling van de pups of 
kittens ontwormd te worden. Hierna telkens samen met de jonge 
dieren ontwormen. Alle andere honden en katten: 4* maal per jaar 
ontwormen en indien wormen in ontlasting en/of braaksel 
waargenomen worden. Pups: behandelen op een leeftijd van 2, 4, 6 
en 8 weken en tot ze een half jaar zijn elke 2 maanden. Kittens: 
behandelen op een leeftijd van 4, 6 en 8 weken en tot ze een half jaar 
zijn elke 2 maanden. (* op advies van ESCCAP) 

Werkzame bestanddelen: Bevat per ml orale pasta 240 mg niclosamide en 30 mg oxibendazol. 

Bijwerkingen: Geen 

Waarschuwingen: Vitaminthe wordt nauwelijks geresorbeerd, waardoor een maximale 
concentratie en werkzaamheid in het maagdarmkanaal wordt bereikt; 
een zo leeg mogelijk maagdarmkanaal bevordert dan ook de 
effectiviteit. In verband met het risico van uitspugen/braken kort na 
toediening dient vermeden te worden dat dit kan gebeuren op tapijt of 
ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig mogelijk reinigen 
met uitsluitend schoon water zonder reinigingsmiddelen. 

Verpakking: Injector à 25 ml (1 doseerstreep is gelijk aan 5 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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