
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 

Dehinel Plus XL tabletes suņiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŢOŠANAS LICENCES 

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

DAŢĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības turētājs:  

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto 

Slovēnija 

 

Ražotājs, kurš atbild par sērijas izlaidi: 

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francija 

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

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Dehinel Plus XL tabletes suņiem  

 

Praziquantel, pyrantel embonate, febantel  

 

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM   

 

Katra tablete satur: 

 

Prazekvantels     175 mg 

Pirantela embonāts      504 mg 

Febantels      525 mg 

 

Ovālas, abpusēji izliektas tabletes ar  nošķeltām malām un  abpusēju dalījuma līniju. Viegli zaļi 

dzeltenā krāsā. 

Tableti var sadalīt vienādās daļās.  

 

4.       INDIKĀCIJA(AS) 

 

Pieaugušiem suņiem jauktu nematožu un cestožu  invāziju ārstēšanai, kuras ierosina sekojošas 

parazītu sugas: 

Nematodes: 

Cērmes: Toxocara canis, Toxascaris leonina (pieauguši parazīti un nenobriedušu kāpuru 

formas vēlā stadijā) 

Āķitārpi: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (pieauguši parazīti) 

Cestodes: 

Leniteņi: Taenia spp., Dipylidium caninum 

 

5.        KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem.   

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

Nepārsniegt noteiktās devas, lietojot grūsnām kucēm. 

 

 

 



6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas. 

 

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7.       MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi (lieli un ļoti lieli). 
 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Iekšķīgai lietošanai. 

Ieteicamā deva ir 15 mg/kg ķermeņa svara febantela, 14.4 mg/kg pirantela un 5 mg/kg 

prazikvantela. Tas atbilst 1 tabletei uz 35 kg ķermeņa svara. 

Tabletes var tikt sadalītas. 

Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav nepieciešama. Tablete(s) var dot tieši sunim mutē vai 

piemaisīt barībai.  

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

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

Toxocara kontrolei laktējošām kucēm vajadzētu dot 2 nedēļas pēc dzemdībām un ik pēc 2 

nedēļām līdz atšķiršanai.   

Ja ir spēcīga apaļo tārpu invāzija, tad var atkārtoti attārpot pēc 14 dienām. Regulāra vienas 

devas attārpošana pieaugušiem suņiem jāveic ik pēc 3 mēnešiem.  

 

10. IEROBEŢOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

 

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu 

Izplatīta lenteņa tipa - Dipylidium caninum - starpsaimnieki ir blusas. Lenteņu invāzija 

pilnīgi noteikti radīsies atkārtoti, ja netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu, 

apkarošana. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Šīs veterinārās zāles nav paredzētas  lietošanai par 17,5 kg vieglākiem suņiem.  

Daļēji izlietotas tabletes ir jāiznīcina. 

 

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai 

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura dod tabletes tieši sunim vai piemaisa 

tās suņa barībai, pēc tam jānomazgā rokas. 



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

instrukciju ārstam.  

 

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā 
Pirms grūsnu dzīvnieku ārstēšanas konsultējieties ar veterinārārstu.  

Drīkst lietot laktācijas laikā. 

Nelietot kucēm grūsnības pirmo divu trimestru laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un 

piperazīna (ir daudzu suņiem paredzētu prettārpu līdzekļu sastāvā) pretparazitārā iedarbība. 

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var radīt toksicitāti. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām.  

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

aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

02.2011 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Perforēts Al-Al blisteris: 2 tabletes (1 blisteris ar 2 tabletēm) kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 4 tabletes (2 blisteri ar 2 tabletēm) kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 10 tabletes (1 blisteris ar 10 tabletēm) kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteir: 12 tabletes (2 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 24 tabletes (4 blisteri ar 6 tabletē) kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 30 tabletes (3 blisteri ar 10 tabletēm vai 5 blisteri ar 6 tabletēm) 

kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 50 tabletes (5 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 60 tabletes (10 blisteri ar 6 tabletēm vai 6 blisteri ar 10 tabletēm) 

kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 100 tabletes (10 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē. 

Perforēts Al-Al blisteris: 102 tabletes (17 blisteri ar 6 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: 

 

KRKA. d.d,  Novo mesto 

pārstāvniecība LR 

Mūkusalas ielā 101, LV-1004, Rīgā 

Tel.: 67853316 

Fakss: 67338151 

 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 

 


