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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Cazitel Plus XL Δισκία Για Σκύλους  
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Κάθε δισκίο περιέχει: 
Δραστικά συστατικά:  
 
Praziquantel 175 mg 
Pyrantel Embonate 504 mg (ισοδύναμo με 

175 mg pyrantel) 
Febantel 525 mg 
 
Έκδοχα: 
Για πλήρη κατάλογο εκδόχων, βλ. στο κεφάλαιο 6.1. 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Δισκίο 
Κίτρινου χρώματος, επίμηκες δισκίο με μια εγχάραξη και στις δύο πλευρές. 
Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε ίσα μισά. 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1 Είδη ζώων 

Σκύλοι. 
 
4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων 

Σε ενήλικους σκύλους: Θεραπεία μικτών μολύνσεων από νηματώδη και κεστώδη των 
ακόλουθων ειδών 
Νηματώδη: 
Ασκαρίδες : Τoxocara canis, Toxascaris leonina (ενήλικα και προνύμφες τελικού σταδίου) 
Aγκυλοστόματα: Uncinaria stenocephala, Ancylοstoma caninum (ενήλικα) 
Τρίχουροι: Trichuris vulpis (ενήλικα) 
Κεστώδη: 
Ταινίες: Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp., (T. hydatigena, 
T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (ενήλικα και προνυμφικές μορφές) 
 
4.3 Αντενδείξεις 

Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης.  
Να μη χρησιμοποιείται στα ζώα με γνωστή υπερευαισθησία σε κάποια δραστική ουσία ή σε 
κάποιο  από τα έκδοχα. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου 

Οι ψύλλοι χρησιμεύουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές για ένα κοινό τύπο ταινίας το Dipylidium 
caninum.  
Η μόλυνση από ταινίες είναι βέβαιο ότι θα επανεμφανίζεται εάν δεν καταπολεμηθούν οι 
ενδιάμεσοι ξενιστές των παρασίτων όπως οι ψύλλοι, οι μύες κ.α.  
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Ανθεκτικότητα των παρασίτων σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθελμινθικών μπορεί να 
αναπτυχθεί μετά την συχνή, επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ανθελμινθικού της κατηγορίας 
αυτής. 
 
4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 

Με σκοπό την χορήγηση της ορθής δόσης, το σωματικό βάρος του σκύλου θα πρέπει να 
προσδιορίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 
 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα 

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να 
επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως του φαρμάκου. 
Για λόγους καλής υγιεινής, τα άτομα που χορηγούν τα δισκία απευθείας στο στόμα του 
σκύλου ή τα προσθέτουν στην τροφή του, πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την 
χορήγηση.  
 
4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) 

Καμία γνωστή.  
 
4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία 

Σε υψηλές δόσεις φεβαντέλης σε πρόβατα και επίμυες έχουν αναφερθεί τερατογενέσεις. 
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε σκύλους κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων της 
κύησης. Η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους / κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Συνιστάται να 
μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε σκύλους κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες της κύησης. Μην 
υπερβαίνετε την προβλεπόμενη δόση κατά τη θεραπεία εγκύων σκύλων. 
 
4.8  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης 

Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης επειδή είναι δυνατόν να 
ανταγωνίζεται την ανθελμινθική δράση της πυραντέλης και πιπεραζίνης.  
Ταυτόχρονη χρήση με άλλες χολινεργικές ενώσεις μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα.  
 
4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

Αποκλειστικά για χορήγηση από το στόμα. 
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι: 15 mg/ kg σωματικού βάρους φεβαντέλη, 5 mg/ kg 
πυραντέλη (ισοδύναμη με εμβονική πυραντέλη 14,4 mg/kg) και 5 mg/ kg πραζικουαντέλη. 
Αυτή αντιστοιχεί σε 1 δισκίο Cazitel Plus XL ανά 35 kg σωματικού βάρους.  
Σε σκύλους με σωματικό βάρος >35 kg σωματικού βάρους θα πρέπει να χορηγείται 1 δισκίο 
Cazitel Plus XL συν την κατάλληλη ποσότητα δισκίων Cazitel Plus ισοδύναμα με 1 δισκίο ανά 
10 kg σωματικού βάρους. 
Σε σκύλους με σωματικό βάρος περίπου 17.5 kg θα πρέπει να χορηγείται ½ δισκίο Cazitel 
Plus XL. Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απευθείας στο στόμα του ζώου ή να 
αναμιχθούν με την τροφή του. Δεν απαιτείται στέρηση της τροφής πριν ή μετά την 
χορήγηση. 
Εάν υπάρχει κίνδυνος επαναμόλυνσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σχετικά 
με την ανάγκη και τη συχνότητα που θα επαναληφθεί η χορήγηση του φαρμάκου. 
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4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι 
απαραίτητα 

Ο συνδυασμός πραζικουαντέλης, εμβονικής πυραντέλης και φεβαντέλης γίνεται καλά 
ανεκτός από τους σκύλους. Σε μελέτες ασφαλείας, η χορήγηση 5πλασίας της συνιστώμενης 
δόσης ή μεγαλύτερης είναι δυνατόν να προκαλέσει περιστασιακά έμετο.  
 
4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 

Δεν απαιτείται. 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: ανθελμινθικό, συνδυασμοί πραζικουαντέλης 
ATC vet code: QP52AΑ51 
  
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

Το προϊόν περιέχει ανθελμινθικές ουσίες δραστικές κατά των γαστροεντερικών νηματωδών 
και κεστωδών σκωλήκων.  
Το προϊόν περιέχει τρεις δραστικές ουσίες: 
1.Φεβαντέλη,η οποία είναι παράγωγο προβενζιμιδαζόλη 
2.Εμβονική(παμοϊκή) πυραντέλη, η οποία είναι παράγωγο της τετραϋδροπιριμιδίνης  
3.Πραζικουαντέλη, η οποία είναι ένα μερικώς υδρογονωμένο παράγωγο της 
πυραζινοϊσοκινολόνης  
Με αυτόν το συνδυασμό, η πυραντέλη και η φεβαντέλη δρουν κατά όλων των σχετικών 
νηματωδών (ασκαρίδες, αγκυλόστομα και τρίχουροι) των σκύλων. Ειδικότερα, το φάσμα 
δράσης τους περιλαμβάνει τα παράσιτα Τoxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria 
stenocephala, Ancylοstoma caninum και Trichuris vulpis. 
 
Αυτός ο συνδυασμός εμφανίζει συνεργική δράση στην περίπτωση των αγκυλόστομα και η 
φεβαντέλη είναι δραστική κατά του T. vulpis. 
Το φάσμα δράσης της πραζικουαντέλης καλύπτει όλα τα σημαντικά είδη κεστωδών των 
σκύλων, ειδικότερα τα Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus και 
Echinococcus multilocularis. Η πραζικουαντέλη δρα κατά όλων των ενήλικων και 
προνυμφικών μορφών αυτών των παρασίτων.  
 
Η πραζικουαντέλη απορροφάται ταχέως από την επιφάνεια του παρασίτου και κατανέμεται 
σε όλο το παράσιτο. Μελέτες in vitro και in vivo έδειξαν πως η πραζικουαντέλη προκαλεί 
σοβαρή βλάβη στο περίβλημα του παρασίτου με αποτέλεσμα τη σύσπαση και την 
παράλυση των παρασίτων.  
Παρατηρήθηκε μια σχεδόν στιγμιαία τετανική σύσπαση της μυϊκής μάζας του παρασίτου 
και μια ραγδαία κενοτοπίωση των κυττάρων του περιβλήματος. Αυτή η ραγδαία σύσπαση 
εξηγείται λόγω αλλαγών στη ροή των δισθενών ιόντων ιδιαίτερα του ασβεστίου.  
Η πυραντέλη δρά ως χολινεργικός αγωνιστής. Η δράση της έγκειται στην διέγερση των 
νικοτινικών χολινεργικών υποδοχέων του παρασίτου, στην πρόκληση σπαστικής παράλυσης 
των νηματωδών με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η αποβολή τους από το γαστρεντερικό 
σωλήνα με την βοήθεια των περισταλτικών κινήσεων. 
Μέσα στον οργανισμό των θηλαστικών η φεβαντέλη υφίσταται σύγκλιση του δακτυλίου της 
και σχηματίζει φεβενδαζόλη και οξφενδαζόλη. Αυτές οι χημικές ενώσεις είναι που ασκούν 
ανθελμινθική δράση αναστέλλοντας τον πολυμερισμό της σωληνίνης. Έτσι παρεμποδίζεται 
ο σχηματισμός των μικροσωληναρίων με αποτέλεσμα την καταστροφή ζωτικών δομών για 
την φυσιολογική λειτουργία του παρασίτου. Ειδικότερα επηρεάζεται η πρόσληψη της 
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γλυκόζης, γεγονός που οδηγεί στην μείωση του κυτταρικού ATP. Το παράσιτο πεθαίνει 
εξαιτίας της έλλειψης ενεργειακών του αποθεμάτων, μετά από 2-3 ημέρες.  
 
5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία 

Η πραζικουαντέλη απορροφάται σχεδόν εξολοκλήρου από το έντερο, μετά την χορήγηση 
από το στόμα. Μετά την απορρόφηση, το φάρμακο κατανέμεται σε όλα τα όργανα. Η 
πραζικουαντέλη μεταβολίζεται σε ανενεργή μορφή στο ήπαρ και απεκκρίνεται στη χολή. 
Περισσότερο από το 95 % της χορηγηθείσας δόσης αποβάλλεται εντός 24 ωρών. 
Αποβάλλονται μόνο ίχνη της αρχικής ουσίας που δεν μεταβολίστηκε.  
Μετά τη χορήγηση του προϊόντος σε σκύλους, οι μέγιστες συγκεντρώσεις της 
πραζικουαντέλης στο πλάσμα εμφανίζονται περίπου σε 2.5 ώρες.  
Το εμβονικό άλας της πυραντέλης έχει χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, ένα χαρακτηριστικό 
που μειώνει την απορρόφηση από το έντερο και επιτρέπει στο φάρμακο να φθάσει και να 
είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση παρασίτων στο παχύ έντερο. Μετά την 
απορρόφηση, εμβονική(παμοϊκή) πυραντέλη μεταβολίζεται ταχέως και σχεδόν πλήρως σε 
ανενεργούς μεταβολίτες που αποβάλλονται γρήγορα από τα ούρα.  
Η φεβαντέλη απορροφάται σχετικά γρήγορα και μεταβολίζεται σε μια σειρά μεταβολιτών 
συμπεριλαμβανομένων των φενβενδαζόλης και οξφενδαζόλης, οι οποίες έχουν 
ανθελμινθική δράση.  
Μετά τη χορήγηση του προϊόντος σε σκύλους, οι μέγιστες συγκεντρώσεις της 
φενβενδαζόλης και οξφενδαζόλης επιτεύχθηκαν σε 7-9 ώρες. 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 

Lactose monohydrate,  
Microcrystalline cellulose,  
Magnesium stearate,  
Colloidal anhydrous silica,  
Croscarmellose sodium,  
Sodium laurilsulfate 
Pork flavor 
 
6.2 Ασυμβατότητες 

Δεν εφαρμόζεται. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία 
πώλησης: 3 έτη 
Τα μη χρησιμοποιημένα, τεμαχισμένα δισκία να χρησιμοποιούνται εντός 14 ημερών.  
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.για το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό 
προϊόν 
Κάθε φορά που ένα μη χρησιμοποιημένο, τεμαχισμένο δισκίο αποθηκεύεται, θα πρέπει να 
τοποθετείται πίσω στην ανοιχτή θέση στο blister και να εισάγεται πίσω στο χάρτινο κουτί. 
Εισάγετε το blister στο χαρτοκιβώτιο. 
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6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας 

Το προϊόν διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες: 
 
Συσκευασίες τύπου blister από PVC/PE/PCTFE με 20μ σκληρό αλουμινόχαρτο που 
περιέχουν 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ή 20 δισκία ανά blister. 
 
 
Tα blisters συσκευάζονται σε κουτιά που περιέχουν 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 
28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 
104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 ή 1000 
δισκία.  
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του 
προϊόντος, αν υπάρχουν  

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα 
υπολείμματα που πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited, 
Loughrea, 
Co. Galway, 
Ireland 
Τοπικός αντιπρόσωπος: Pfizer Hellas Αnimal Health, Λ. Μεσογείων 253- 255, 154 51, Ν. 
Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800 
 
  
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Α.Κ.ΚΥΠΡΟΥ:CY00365V 
 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

19/10/2012 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  


