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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/02/1489 

 

 

Duelmint 20 pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem 

 

 

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: 

 

FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (BO), Itālija. 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Duelmint 20 pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem.  

Mebendazolum,/Praziquantelum 

 

 

3. AKTĪVO  VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml pastas satur- 

Aktīvās vielas: 

Mebendazols 20 mg 

Prazikvantels 1 mg 

 

Palīgvielas: līdz 1ml. 

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Duelmint   ir indicēts suņiem un kaķiem gastrointestinālo nematožu un cestožu invāziju ārstēšanai. 

Darbojas pret nematodēm: 

 cērmēm (Toxocara spp., Toxascaris spp.) 

 āķtārpiem (Ancylostoma spp., Uncinaria spp.) 

 matgalvjiem (Trichuris spp.) 

Pret cestodēm: 

 lenteņiem (Echinococcus spp., Dipylidium spp., Taenia spp., Diphyllobothium spp.) 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot vienlaicīgi ar fosforskābes esterus saturošiem ektoparazitāriem līdzekļiem. 

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

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Nav zināmas. 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
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7. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi, kaķi. 

 

 

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

Iekšķīgai lietošanai. 

 

Duelmint deva ir 20 mg mebendazola un 1mg prazikvantela uz kg ķermena svara pēc šādas shēmas: 

Duelmint 20:  viens 1ml pastas, kas atbilst 1 injektora iedalījumam/1 kg ķermeņa svara dienā 3 dienas 

pēc kārtas. Viens injektors ir pietiekošs 5 kg smaga dzīvnieka terapijas kursam.  

 

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

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Zāles ir fasētas graduētos injektoros, kura 1 iedalījums atbilst 1cc jeb 1ml. Tirdzniecības iepakojumā 

dozēšanas gredzens atrodas virzuļa galā. Lai precīzi noteiktu nepieciešamo pastas daudzumu, 

dozēšanas gredzenu rotē pulksteņrādītāja virzienā. Gredzenu bloķē tajā iedalījumā, kas atbilst 

nepieciešamai devai, pēc tam noņem uzgali un virza virzuli. Tālākai lietošanai gredzenu virza pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam līdz injektors ir pilnīgi tukšs.  

Pastu aplicē ar injektoru tieši dzīvnieka mutē, ieteicams uz mēles pamatnes. Pirms lietošanas nav 

nepieciešama dzīvnieka badināšana;  pastu var izēdināt kopā ar barību.  

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Nav piemērojams. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā 

Uzglabāt tumšā, vēsā vietā. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 
Cērmju invāzijas gadījumā, lai zāles iedarbotos pret cērmēm dažādās kāpuru attīstības stadijās, 

ieteicams ārstēšanu atkārtot ik pēc 3-4 nedēļām, līdz dzīvnieka koproloģiskās analīzes ir negatīvas. 

Dipylidium caninum invāzijas gadījumā, lai novērstu reinvadēšanos, paralēli ir jāveic blusu 

apkarošana. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

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

 

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

Gadījumā, ja zāles nokļūst uz ādas, to rūpīgi nomazgāt. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) 

norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma 

marķējumu ārstam. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Deva, kas trīskārt pārsniedz terapeitisko devu, neizraisīja nevēlamas blakusreakcijas. Iespējama 

vemšana saistībā ar mebendazola izraisītu intoleranci kuņģī. 
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Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm. 

 

Grūsnība: 

Drīkst lietot grūsnības laikā. 

 

Laktācija: 

Drīkst lietot laktācijas laikā. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

10/2015 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojuma izmēri: 15 ml. 

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 

 

SIA "Optim Vet" 
Mētru iela 6, 

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 

Latvija 

 

 
 


