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CATMINTH

BIJSLUITER
CATMINTH, pasta voor oraal gebruik bij katten
1.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
2.

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CATMINTH, pasta voor oraal gebruik bij katten
3.

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Pyranteli embonas 115,2 mg (= pyrantelum 40 mg) - Natr. alginas - Sorbitol. 70 % non cristallisabile Silica colloidalis anhydrica - Methyl. parahydroxybenzoas - Propyl. parahydroxybenzoas - Aqua
purificata ad 1 g.
4.
INDICATIE(S)
Catminth is bedoeld voor de behandeling van gastro-intestinale verminoses bij katten veroorzaakt door
de volgende nematoden:
Toxocara spp.
- Toxocara cati
Toxascaris spp.
- Toxascaris leonina
Ancylostoma spp.
- Ancylostoma tubaeforme
- Uncinaria stenocephala
5.

CONTRA-INDICATIE(S)

Geen.
6.

BIJWERKINGEN

Er werd geen enkel ongewenst effect vastgesteld.
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u
vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis
te stellen.
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7.

CATMINTH

DOELDIERSOORT(EN)

Katten.
8.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE
VAN GEBRUIK

De posologie bedraagt 20 mg pyrantelbasis per kg levend gewicht (zijnde 0,25 g pasta per halve kg
gewicht).
Dosering
Jonge katjes. eerste behandeling op de leeftijd van 2-3 weken, vervolgens met intervallen van 2 weken
tot 2 weken na het spenen, en vervolgens iedere maand tot de leeftijd van 6 maanden.
Volwassen katten: 4 keer per jaar
Zogende katten: tegelijk met de eerste behandeling van de jonge katjes
TOEDIENINGSWIJZE EN TOEDIENINGSWEG
Catminth wordt toegediend door eenmalige inname langs orale weg.
Catminth wordt aangeboden in de vorm van een spuit (die 2 g of 3 g pasta bevat) gegradeerd in 0,25 g.
Het pastavolume tussen 2 gradaties is geschikt voor de behandeling van 0,5 kg lichaamsgewicht van het
dier. De totale inhoud van de spuit is geschikt voor de behandeling van een kat van 4 kg, resp. 6 kg.
Om de juiste dosering te verzekeren, moet de zuiger voor toediening op nul worden ingesteld. Vóór de
toediening, verwijder de dop, druk de zuiger voorzichtig tot de rubberen afdichting het nulmerk
bereikt en verwijder eventuele pasta die wordt verdreven.
9.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De nodige hoeveelheid pasta voor de behandeling kan toegediend worden:
door de spuit die het product bevat rechtstreeks in de bek van het dier te spuiten,
of door de pasta te mengen met een deel van de dagelijkse portie eten.
Het is niet nodig om bijzondere diëtistische voorzorgen te nemen voor of na de behandeling.
10.

WACHTTIJD

Niet van toepassing.
11.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.
De spuit buiten invloed van licht bewaren.
12.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
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Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort :
Geen.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Zoals bij alle anthelmintica kunnen er resistente stammen ontstaan bij de doelparasieten.
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren
toedient:
Er moeten geen bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen worden door de persoon die het product
toedient.
Dracht en lactatie:
Catminth mag in alle veiligheid toegediend worden aan drachtige of zogende kattinnen.
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Omdat pyrantel hetzelfde werkingsmechanisme heeft als levamisol, mogen deze stoffen niet
gelijktijdig gebruikt worden. Er kan zich ook een interactie voordoen met de organofosfaten en de
carbamaten die een gerelateerd werkingsmechanisme hebben. Pyrantel mag niet gebruikt worden met
piperazine omdat de werkingsmechanismen van de twee stoffen tegengesteld is.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Het product heeft een groot veiligheidsmarge. Een overdosering zal dus met geen enkel secundair effect
gepaard gaan, noch bij jonge katjes, noch bij volwassen katten.
In geval van overdosering kunnen tekenen van de cholinergische werking van pyrantel vastgesteld
worden.
Onverenigbaarheden:
Geen bekend.

13.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze
maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.
14.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

10/2017
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15.

CATMINTH

OVERIGE INFORMATIE

Catminth wordt aangeboden in de vorm van een spuit die 2 g of 3 g pasta bevat en gegradeerd is in
0,25 g. De spuiten zijn individueel verpakt.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
BE-V115053
Vrije aflevering.

