


Cazitel Plus XL Comprimidos para cães. Cada comprimido contém: Substâncias ativas: Praziquantel 175 mg. Embonato de Pirantel. 504 mg (equivalente a 175 mg de pirantel). Febantel 525 mg. Espécie(s) alvo: Caninos (cães). Indicações: 
Em cães adultos: Tratamento de infeções mistas de nemátodos e céstodos das seguintes spécies: Nemátodos: Ascarídeos: Toxocara canis, Toxascaris leonina (formas adulta e imatura tardia). Ancilostomídeos: Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum (adultos). Tricurídeos: Trichuris vulpis (adultos). Céstodos: Espécies de Echinococcus, (E. granulosus, E. multilocularis), espécies de Taenia, (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (formas adultas 
e imaturas). Contraindicações: Não administrar simultaneamente com compostos piperazínicos. Não administrar a animais com conhecida sensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Advertências: As pulgas são 
hospedeiros intermediários de um céstodo comum – Dipylidium caninum. A reinfestação por céstodos irá ocorrer caso não sejam tomadas medidas de controlo dos hospedeiros intermediários, tais como pulgas, ratos, etc. Os parasitas 
poderão desenvolver resistência a uma determinada classe de anti-helmínticos após a administração frequente e repetida de um anti-helmíntico dessa classe. Precauções especiais de utilização: Para assegurar a administração da dose correta, 
o peso corporal deverá ser determinado da forma mais exata possível. Em caso de ingestão acidental, dirija-se a um médico e mostre-lhe o folheto informativo. Por medidas de higiene, as pessoas que administram os comprimidos diretamen-
te ao cão, ou que os adicionam à comida do cão, devem lavar as mãos depois de manusear os comprimidos. Reações adversas: Desconhecidas. Utilização durante a gestação, a lactação e a postura de ovos: Foram relatados efeitos teratogéni-
cos em ovelhas e ratos atribuídos a doses elevadas de febantel. Não foram realizados estudos em cães durante o início da gestação. Durante a gestação administrar o medicamento veterinário apenas em conformidade com a avaliação 
benefício/risco realizada pelo médico veterinário responsável. Recomenda-se a não administração do medicamento veterinário em cães durante as primeiras 4 semanas de gestação. Não exceder a dose recomendada aquando do tratamento 
de cadelas gestantes. Interações: Não administrar simultaneamente com compostos piperazínicos, uma vez que pode existir antagonismo entre os efeitos anti-helmínticos do pirantel e da piperazina. A administração concomitante com outros 
compostos colinérgicos pode conduzir a toxidade. Posologia e via de administração: Exclusivamente para administração oral. As doses recomendadas são: 15mg de febantel /kg de peso corporal, 5 mg de pirantel/kg de peso corporal 
(equivalente a 14,4 mg de embonato de pirantel/kg) e 5 mg de praziquantel /kg. Isto é equivalente a 1 comprimido do medicamento veterinário por 35 kg de peso corporal. Em cães com mais de 35 Kg de peso corporal deve ser administrado 
1 comprimido do medicamento veterinário em conjunto com a quantidade apropriada de Cazitel Plus comprimidos, equivalente a 1 comprimido por cada 10 Kg de peso corporal. Em cães com peso corporal próximo dos 17.5 Kg, deve ser 
administrado ½ do medicamento veterinário. Os comprimidos podem ser administrados diretamente ao cão ou misturados com os alimentos. Não são necessárias medidas de jejum antes ou após o tratamento. Em caso de risco de 
reinfestação, o médico veterinário deverá avaliar a necessidade e frequência de administração subsequente. Sobredosagem: A associação de praziquantel, embonato de pirantel e febantel é bem tolerada em cães. Em estudos de segurança, 
uma dose única 5 vezes superior à dose recomendada causou vómitos ocasionais. Incompatibilidades: Não aplicável. Prazo de validade: Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 3 anos. Os comprimidos 
fracionados não utilizados devem ser administrados no prazo de 14 dias. Precauções especiais de conservação: Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. De cada vez que um comprimido 
fracionado não é administrado, deve ser colocado no blister correspondente e inserido dentro da caixa de cartão. Colocar o blister na caixa de cartão. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Limited, Loughrea, Co. Galway, Irlanda. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: 216/02/12RFVPT

Controla os parasitas gastrointestinais mais frequentes 

Combate adultos e também formas imaturas de céstodes e 
nemátodes

Embalagens de 50 comprimidos

1 comprimido por cada 35kg

Comprimidos fraccionáveis para maior flexibilidade

Comprimidos palatáveis para maior conveniência
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