
                 
                                             ΦΥΛΛΟ  ΟΔΗΓΙΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  
 
                                BANMINTH  πάστα 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: Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. 

Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800, ΑΜΚ: 33970/93/93/15-4-94 

 
 Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 
Pfizer Animal Health, LLN, Belgium 
 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
Banminth πάστα για γάτες 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Κάθε 1g του Banminth πάστα για γάτες περιέχει 115,3 mg pyrantel pamoate  

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

Το Banminth πάστα για γάτες είναι ένα καλά ανεκτό, ευρέος φάσματος ανθελμινθικό 

το οποίο ενδείκνυται για τον έλεγχο και τη θεραπεία παρασιτώσεων, που οφείλονται 

σε νηματώδεις σκώληκες του γαστρεντερικού σωλήνα της γάτας. Το Banminth πάστα 

για γάτες είναι ιδιαίτερα δραστικό εναντίον των παρακάτω παρασίτων: 

                 -Ancylostoma spp. 

                 - Toxocara cati 

-Toxascaris leonine 
 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Καμμία αντένδειξη δεν αναφέρεται εφ’ όσον τηρούνται οι συνθήκες καλής φύλαξης 
και δοσολογίας. 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Δεν αναφέρονται 

7.ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Γάτες 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
               To Banminth πάστα για γάτες, μπορεί να χορηγηθεί είτε απευθείας στο  

               στόμα είτε μετά από ανάμειξη με την τροφή. Το Banminth χορηγείται στην 

               δόση 0,5g / kg σ.β. . (57,6 mg παμοικής πυραντέλης / kg σ.β.), 

               σύμφωνα με το παρακάτω δοσολογικό σχήμα. 

               1. Γατάκια ( μικρότερα των 12 εβδομάδων) : Mία χορήγηση την 4η, 6η, 8η   

                και 12η εβδομάδα της ζωής τους.(αφορά κυρίως την Τoxocara cati) 

               2. Γάτες ( μεγαλύτερες από 12 εβδομάδες):  Χορήγηση κάθε 3 μήνες.                   

               3. Έγκυες γάτες: Χορήγηση κάθε 3 εβδομάδες κατά την διάρκεια  



               της κυοφορίας. 

 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Τα κανονικά δοσολογικά σχήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ένα σωστό 

αντιπαρασιτικό έλεγχο. 

Οι παρατεταμένες χορηγήσεις είναι δυνατό να δημιουργήσουν ανθεκτικά στελέχη 

παρασίτων έναντι της δραστικής ουσίας.            

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Δεν απαιτείται 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά. 
Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των < 25C. 
Το Banminth είναι σταθερό για 4 έτη εφόσον διατηρηθεί σύμφωνα με τις πιο πάνω 
οδηγίες. 
 12. ΕΙΔΙΚΗ( ΕΣ ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ( ΕΙΣ ) 
Καμία 
13 ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ Σ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Ή  ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προιόν ή μη χρησιμοποιηθέντα 
υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές 
απαιτήσεις. 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η παμοική πυραντέλη είναι μία ευρέος φάσματος ανθελμινθική ουσία της οικογένειας 

των τετραυδροπυριμιδινών. Έχει ευρύ φάσμα δράσης και είναι δραστική εναντίων 

των κυριότερων γαστρεντερικών νηματελμίνθων του σκύλου και της γάτας.  

 Το pyrantel δρα στις νευρομυικές συνάψεις των μυικών κυττάρων των παρασίτων 

προκαλώντας τη σπαστική παράλυσή τους, την αποβολή τους από τον ξενιστή και 

τελικά τον θάνατό τους. Η παμοική πυραντέλη είναι δυσδιάλυτη στο νερό και για αυτό 

δεν απορροφάται εύκολα, με αποτέλεσμα να έρχεται αναλλοίωτη και να δρα στα 

παράσιτα του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου. 

Η πυραντέλη που βρίσκεται σε μικρή συγκέντρωση στην κυκλοφορία, μεταβολίζεται 

γρήγορα και οι μεταβολίτες του φαρμάκου δεν έχουν τοξικές συνέπειες. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:Να αποφεύγεται την επαφή του φαρμάκου με γυμνά μέρη του 

σώματός σας. Να πλένετε τα χέρια σας ή οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας ήλθε 

σε επαφή με το φάρμακο. 

Το προιόν έχει ευρύτατα περιθώρια ασφαλείας σε όλες τις ηλικίες 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών ζώων και των μητέρων τους στις περιόδους 

κυοφορίας και θηλασμού. 

Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777 
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