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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/03/1589 

 

CANIVERM tbl. ad us. vet. tabletes suņiem, kaķiem, vilkiem, šakāļiem, lauvām un hiēnām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Bioveta, a. s. 

Komenského 212 

683 23 Ivanovice na Hané 

Čehijas Republika 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

CANIVERM tbl. ad us. vet. tabletes suņiem, kaķiem, vilkiem, šakāļiem, lauvām un hiēnām 

Fenbendazole, Pyrantely embonas, Praziquantel 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

1 tablete – 0,7 g satur:  

Aktīvās vielas: 

Fenbendazols                      150 mg  

Pirantela embonāts             144 mg 

Prazikvantels                        50 mg 

 

1 tablete – 0,175 g satur: 

Aktīvās vielas: 

Fenbendazols                     37,5 mg 

Pirantela embonāts            36,0 mg 

Prazikvantels                     12,5 mg 

 

Gaiši dzeltenas tabletes. 

  

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Jauktas apaļtārpu un lenteņu izraisītas invāzijas ārstēšanai suņiem, kaķiem, vilkiem, šakāļiem, lauvām, 

hiēnām, kuru ierosina sekojošas parazītu sugas: 

Apaļtārpi: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina,  

Āķtārpi: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, 

Matgalvji: Trichuris vulpis,  

Lenteņi: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., 

Taenia multiceps, Mesocestoides spp. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no 

palīgvielām. 



 

 

2 

Nelietot aknu funkciju traucējumu, intraokulārās cisticerkozes un mugurkaula neirocisticerkozes 

gadījumā.  

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu vai citiem antihelmintiskiem līdzekļiem. 

Nelietot dzīvniekiem, kuriem novēro citu, ne zarnu parazītu invāzijas izraisītu, slimību simptomus. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Dažu stundu laikā pēc zāļu lietošanas var parādīties vemšana, mīksti izkārnījumi, nātrene vai drudzis. 

Tā ir reakcija uz olbaltumvielām, ko izdala bojāejošie parazīti, nevis zāļu izraisītas reakcijas.  

Zāles var izraisīt dzīvniekam miegainību.  

 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi, kaķi, vilki, šakāļi, lauvas, hiēnas. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  

 

Iekšķīgai lietošanai.         

 

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 vilkiem, šakāļiem, lauvām, hiēnām: 

- 1 tablete 0,7 g uz katriem 10 kg ķermeņa svara. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Devu programma jānosaka, konsultējoties ar veterinārārstu. 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. 

 

Tabletes var dot atsevišķi vai paslēpjot barības gabaliņā. Nedot kopā ar piena produktiem. 

Vilkiem, šakāļiem, lauvām, hiēnām ieteicams lietot tabletes (proporcionāli to svaram) saberztā veidā 

iejauktas gaļas masā. Šīs gaļas bumbiņas novietot attiecīgā skaitā krātiņos pirms rīta ēdināšanas.  

 

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk. 

Rūpīgi iztīrīt un dezinficēt dzīvnieka apkārtējo vidi, lai novērstu atkārtotu invāziju. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Nav piemērojams. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
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Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C. 

Sargāt no gaismas. Uzglabāt sausā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā.  

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP: {mēnesis/gads}. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai: 

Blusas kalpo kā starpsaimnieki plaši izplatītajam lenteņu tipam – Dipylidium caninum. Lenteņu 

invāzija noteikti atkārtosies, ja netiks veikta to starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu u.c. apkarošana. 

Parazītu rezistence pret jebkuru konkrētās grupas antihelmintisku līdzekli var attīstīties pēc biežas, 

atkārtotas šīs grupas antihelmintisko līdzekļu lietošanas.  

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas 

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

Pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas. 

 

Grūsnība un laktācija:  

Lietojot grūsniem dzīvniekiem, jāievēro precīza deva. 

Drīkst lietot laktācijas laikā.  

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu vai citiem antihelmintiskiem līdzekļiem. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Desmitkārtīga deva neizraisa nevēlamas parādības mērķa dzīvniekiem.  

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem. 

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi 

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

10/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 

 


