
Endogard®

Ενδοπαρασιτοκτόνο δισκίο πραζικουαντέλης, πυραντέλης και φαιβανδέλης

Σύνθεση
Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστικά συστατικά Endogard Plus Endogard Plus XL
Praziquantel 50 mg 175 mg
Pyrantel embonate 144 mg 504 mg
Febantel 150 mg 525 mg

Είδη ζώων
Σκύλοι

Ενδείξεις
Για τη θεραπεία των μικτών παρασιτώσεων από τα ακόλουθα νηματώδη και κεστώδη σε
ενήλικους σκύλους και κουτάβια:

Νηματώδη
Ασκαρίδες: Toxocara canis, Toxascaris leonina (τελικά ανώριμα και ώριμα στάδια)
Αγκυλόστομα: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (ενήλικα)
Κεστώδη
Ταινίες: Taenia spp., Dipylidium caninum

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Χρήση από το στόμα.

Δοσολογία
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι: febantel 15 mg/kg σωματικού βάρους, pyrantel 14,4 mg/kg
σ.β. και praziquantel 5 mg/kg σ.β. Αυτό αντιστοιχεί σε 1 δισκίο ανά 10 kg σ.β. για το
φαρμακευτικό προϊόν Endogard Plus και σε 1 δισκίο ανά 35 kg σ.β. για το φαρμακευτικό προϊόν
Endogard Plus XL.
Τα δισκία διαιρούνται, ώστε να χορηγείται η ακριβής δοσολογία.

Χορήγηση και διάρκεια θεραπείας
Τα δισκία δίδονται απευθείας στο σκύλο ή μέσω της τροφής του. Δεν απαιτείται περιορισμός
της πρόσβασης στο φαγητό πριν ή μετά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμάκου.
Για τη διασφάλιση της σωστής δοσολογίας πρέπει να υπολογίζεται το σωματικό βάρος όσο το
δυνατό ακριβέστερα.
Το προϊόν χορηγείται σε κουτάβια από την ηλικία των 2 εβδομάδων και κάθε 2 εβδομάδες μέχρι
την ηλικία των 12 εβδομάδων. Στη συνέχεια τους χορηγείται κάθε 3 μήνες. Είναι σκόπιμο για
τη θεραπεία να χορηγείται ταυτόχρονα σε σκύλα και κουτάβια.
Για τον έλεγχο της Toxocara σε έγκυες σκύλες πρέπει να χορηγείται 2 εβδομάδες μετά τον
τοκετό και κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τον απογαλακτισμό.
Για έλεγχο ρουτίνας, μία δόση εφάπαξ κάθε 3 μήνες.
Σε περίπτωση βαριάς παρασίτωσης, μία επαναληπτική δόση κάθε 14 ημέρες.

Αντενδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με πιπεραζίνη (χρησιμοποιείται σε πολλά αντιπαρασιτικά
προϊόντα για σκύλους).



Να μην ξεπερνάται η συνιστώμενη δοσολογία όταν δίδεται σε έγκυες σκύλες.
Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποια
από τα έκδοχα.
Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους κάτω των 2 εβδομάδων και/ή σε σκύλους κάτω των 2 kg.

Ειδικές προειδοποιήσεις
Οι ψύλλοι αποτελούν τον ενδιάμεσο ξενιστή για ένα κοινό τύπο ταινίας - Dipylidium caninum.
Η αναμόλυνση είναι βέβαιο ότι θα συμβεί εάν δεν γίνει έλεγχος για τους ενδιάμεσους ξενιστές,
όπως ψύλλους, ποντίκια κ.λπ.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Δισκία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως πρέπει να απορρίπτονται.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που
χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν
Για λόγους καλής υγιεινής, τα άτομα που χορηγούν το προϊόν απευθείας στο στόμα του σκύλου
ή στην τροφή του πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετέπειτα.
Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια
επιδεικνύοντας στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε σπάνιες περιπτώσεις παροδική εμφάνιση υδαρών κοπράνων, διάρροια και/ή έμετος στα
κουτάβια.

Χρήση κατά την κύηση ή τη γαλουχία
Συμβουλευτείτε πρώτα τον κτηνίατρο σας πριν από τη θεραπεία έγκυων ζώων για ασκαρίδες.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια της γαλουχίας.
Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυες σκύλες τα πρώτα 2/3 της εγκυμοσύνης.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Να μη χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με πιπεραζίνη, καθώς η ανθελμινθική δράση  της πυραντέλης
και πιπεραζίνης (χρησιμοποιείται σε πολλά αντιπαρασιτικά προϊόντα για σκύλους) μπορεί να
είναι ανταγωνιστική.
Η ταυτόχρονη χρήση με άλλες χολινεργικές ενώσεις μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Υπερδοσολογία
Οι βενζιμιδαζόλες έχουν ευρύ περιθώριο ασφαλείας.. Η πυραντέλη δεν απορροφάται
συστηματικά σε οποιοδήποτε βαθμό. Η πραζικουαντέλη έχει επίσης ευρύ περιθώριο ασφαλείας,
μέχρι και 5 φορές τη συνιστώμενη δόση.
Το προϊόν είναι καλά ανεκτό από τους σκύλους. Σε μελέτες ασφαλείας, μέχρι και 5 φορές η
συνιστώμενη δόση προκάλεσε περιστασιακά εμετό.

Ασυμβατότητες
Δεν είναι γνωστή καμία.

Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία
πώλησης: 2 χρόνια

Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Δεν απαιτούντται ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης.



Συσκευασία
Endogard Plus : κουτί με 100 δισκία (10 blisters με 10 δισκία)
Endogard Plus XL: κουτί με 60 δισκία (10 blisters με 6 δισκία)


