
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/DCP/17/0010 

Dehinel 230 mg/20 mg apvalkotās tabletes kaķiem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Slovēnija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Dehinel 230 mg/20 mg apvalkotās tabletes kaķiem 

Pyranteli embonas/praziquantelum 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 

 

Viena apvalkotā tablete satur satur:  

Aktīvās vielas:  
Pirantela embonāts 230 mg (atbilst 80 mg pirantela) 

Prazikvantels  20 mg  

 

Balta līdz gandrīz balta, abpusēji izliekta, ovālas formas apvalkota tablete, ar dalījuma līniju 

vienā pusē. Tableti var sadalīt uz pusēm. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Jauktu invāziju ārstēšanai, ko kaķiem izraisījuši sekojoši apaļtārpi un lenteņi:  

- apaļtārpi pieaugušās stadijās: Toxocara cati (sin. mystax); 

- āķtārpi pieaugušās stadijās: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense; 

- lenteņi: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) 

taeniaeformis, Mesocestoides sugas, Joyeuxiella pasqualei. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot, ja zināma paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. 

Lūdzu, skatīt 12. sadaļu. 

 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 



Ļoti retos gadījumos var rasties viegli un īslaicīgi gremošanas traucējumi, piemēram, 

hipersalivācija un/vai vemšana, un viegli un īslaicīgi neiroloģiski traucējumi, piemēram, 

ataksija. 

 

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

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Kaķi. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 
 

Deva: 

5 mg prazikvantela un 20 mg pirantela (57, 5 mg pirantela embonāta) uz kg ķermeņa svara. 

Tas atbilst 1 tabletei uz 4 kg ķermeņa svara. 

 

Ķermeņa svars Tabletes 

 

1,0  -  2,0 kg 

2,1  -  4,0 kg 

4,1  -  6,0 kg 

6,1  -  8,0 kg 

½ 

1 

1 ½ 

2 

 

Kaķēnus, kuri sver mazāk par 1 kg, ar šīm zālēm nedrīkst ārstēt, jo šiem kaķiem nav 

iespējams noteikt pareizu devu. 

 

Lietošanas veids: 

Iekšķīgai lietošanai. 

Tableti jādod kaķim tieši mutē, bet, ja nepieciešams, to var piejaukt nelielam barības 

daudzumam.  

 

Lietošanas ilgums: 

Vienreizējai lietošanai. 

 
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

Cērmju invāzijas gadījumā, īpaši kaķēniem, pilnīgu parazītu iznīcināšanu nevar gaidīt, tāpēc 

cilvēku invadēšanās risks var saglabāties. Tādēļ jāveic atkārtota ārstēšana ar 14 dienu 

starplaiku 2 – 3 nedēļas pēc atšķiršanas no kaķenes, lietojot piemērotu līdzekli pret 

apaļtārpiem. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 
 

Nav piemērojams. 

 

 



11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt neizmantotās sadalīto tablešu daļas temperatūrā līdz 25 ° C.  

Katru reizi, kad neizmantotā sadalītā tablete tiek glabāta līdz nākamajai lietošanas reizei, tā 

jāievieto atvērtajā blistera nodalījumā un jāuzglabā drošā bērniem neredzamā un nepieejamā 

vietā. 

Dalītas tabletes derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 1 mēnesis. 

Nelietot šīs veterinārās zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz kastītes pēc 

“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi katrai mērķa sugai: 

Lenteņu invāzija kaķiem notiek ne ātrāk kā trešajā dzīves nedēļā. 

Blusas ir starpsaimnieki vienam no visbiežāk sastopamākajām lenteņu sugām — Dipylidium 

caninum.  

Invadēšanās ar lenteņiem var atkārtoties, ja netiek iznīcināti to starpsaimnieki, piemēram, 

blusas, peles.  

Jācenšas izvairīties no turpmāk minētajām darbībām, jo tās palielina rezistences veidošanās 

risku un var būt par iemeslu terapijas neefektivitātei: 

- pārāk bieža un atkārtota vienas grupas antihelmintisku līdzekļu ilgstoša lietošana; 

- pārāk mazas devas lietošana, kas iespējama dēļ nepietiekami noteikta ķermeņa svara 

vai zāļu nepareizas lietošanas. 

 

Brīdinājumi lietotājam: 

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

instrukciju ārstam. Personai, kura dod tabletes tieši kaķim vai pievieno tās kaķa barībai, pēc 

tam jānomazgā rokas, ievērojot higiēnas normas. 

 

Citi piesardzības pasākumi: 

Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Ehinokokoze ir slimība, par kuru jāziņo Pasaules 

Dzīvnieku veselības organizācijai (OIE), tai sagatavotas īpašas vadlīnijas par ārstēšanu, 

novērošanu un drošumu cilvēkiem, kas ir pieejamas atbilstošā kompetentā iestādē. 

 

Grūsnība: 

Nav noteikts šo veterināro zāļu drošums grūsnības laikā. Veterinārās zāles nedrīkst lietot 

grūsnības laikā, bet drīkst lietot laktācijas laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo piperazīna specifiskā aktivitāte (parazītu 

neiromuskulārā paralīze) var inhibēt pirantela darbību (parazītu spastiskā paralīze). 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Pārdozēšanas simptomi parādās, ja norādītā deva tiek pieckārtīgi pārsniegta. Pirmā sagaidāmā 

intoksikācijas pazīme ir vemšana.  

 

Nesaderība: 

Nav piemērojama. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 



Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot 

kanalizāciju, vai kopā ar sadzīves atkritumiem.  

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

02/2017 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

1 blisteris ar 2 tabletēm kastītē. 

2 blisteri ar 2 tabletēm kastītē. 

1 blisteris ar 10 tabletēm kastītē. 

3 blisteri ar 10 tabletēm kastītē. 

5 blisteri ar 10 tabletēm kastītē. 

10 blisteri ar 10 tabletēm kastītē. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 

SIA KRKA Latvija 

Tel.: 67338610 

Fakss: 67338151 

 

 

 

 


