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LIETOÐANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/03/1589 
 

CANIVERM tbl. ad us. vet. 
Tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem, kaķiem, suņu un kaķu dzimtas dzīvniekiem 

 
 
1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 
ADRESE, JA DAŽĀDI 

 
Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs: 
Bioveta, a.s.  
Ivanovice na Hané,  
Čehijas Republika 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   
 
CANIVERM tbl. ad us. vet. 
Tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem, kaķiem, suņu un kaķu dzimtas dzīvniekiem 
Fenbendazole, Pyrantely ambonas, Praziquantel 
 
3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM   
 
Aktīvās vielas: 
1 tablete – 0,7 g satur:  
Fenbendazols 150 mg, pirantela embonāts 144 mg, prazikvantels 50 mg 
1 tablete – 0,175 g satur: 
Fenbendazols 37,5 mg, pirantela embonāts 36,0 mg, prazikvantels 12,5 mg 
Palīgvielas : Mikrokristāliskā celuloze, laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, magnija 
stearāts, Povidons K90, koloidāls silīcija dioksīds  
  
4. INDIKĀCIJA(AS) 
 
Apaļo tārpu un lenteņu izraisītas invāzijas ārstēšana suņu (Canidae) un kaķu (Felidae) 
dzimtas dzīvniekiem. (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria 
stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, 
Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, 
Mesocestoides spp.). 
 
5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 
Acs cisticerkoze un mugurkaula neirocisticerkoze. Aknu funkciju traucējumi. 
Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu vai citiem pretparazitāriem līdzekļiem. 
 
 
6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Dažu stundu laikā pēc aplicēšanas var parādīties vemšana, mīksti izkārnījumi, nātrene vai 
drudzis. Tā ir reakcija uz olbaltumvielām, ko izdala bojāejošie parazīti, nevis zāļu izraisītas 
reakcijas.  
Produkts var izraisīt dzīvnieka miegainību.  
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Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĶA SUGAS 
 
Suņu (Canidae) un kaķu (Felidae) dzimtas dzīvnieki: suņi, kaķi, vilki, šakāļi, lauvas, hiēnas. 
 
 
8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 
Kucēniem, mazo šķirņu suņiem un kaķiem:  
- 1 tablete 0,175 g uz 0,5 - 2 kg ķermeņa svara 
- 1/2 tablete 0,7 g vai 2 tabletes 0,175 g uz 2 - 5 kg ķermeņa svara 
 
Vidējo šķirņu suņiem: 
- 1 tablete 0,7 g vai 4 tabletes 0,175 g uz 5 - 10 kg ķermeņa svara 
 
Lielo šķirņu suņiem un liela auguma gaļēdājiem: 
- 1 tablete 0,7 g uz katriem 10 kg ķermeņa svara 
 
Lietošanas veids: iekšķīgai lietoðanai.         
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOÐANAI  
 
Tabletes var aplicēt atsevišķi vai paslēpjot barības gabaliņā. Neaplicēt kopā ar piena 
produktiem. 
Deva jāaplicē negaidīti. 
Kaķu un suņu dzimtas dzīvniekiem ieteicams aplicēt tabletes (proporcionāli to svaram) 
saberztā veidā iejauktas gaļas masā. Šīs gaļas bumbiņas novieto attiecīgā skaitā krātiņos pirms 
rīta ēdināšanas.  
Kucēnus un kaķēnus attārpo no 3 nedēļu vecuma ik pēc 3 nedēļām līdz 12 nedēļu vecumam. 
Pēc tam tos regulāri attārpo ik pēc 3 mēnešiem. 
  
 
10. IEROBEÞOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 
Preparāts nav paredzēts lietoðanai produktīvajiem dzīvniekiem. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 
Sargāt no gaismas.Uzglabāt sausā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā.  
Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP: 
{mēnesis/gads}. 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Grūsnām kucēm jāievēro precīza deva. 



 3 

Par iespējamām blakusparādībām konsultēties ar veterinārārstu. 
Nelietot klīniski slimiem dzīvniekiem, izņemot ar zarnu parazītu invāzijas simptomiem. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 
aktu prasībām . 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
30/01/2009 
 
15. CITA INFORMĀCIJA 
 
Bezrecepšu veterinārās zāles 
 


