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INFORMACINIS LAPELIS 
CESTAL PLUS, kramtomosios tabletės šunims 

 
1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO 

GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Registruotojas 
Ceva Santè Animale, 
10 av. de La Ballastiere, 
33500 Libourne, 
PRANCŪZIJA 
 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 
Lavet Pharmaceutical Ltd., 
2143 Kistarcsa, Batthyany u. 6, 
VENGRIJA 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
CESTAL PLUS, kramtomosios tabletės šunims 
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Veikliųjų medžiagų: 
prazikvantelio 50 mg, 
pirantelio embonato 144 mg, 
fenbendazolo 200 mg. 
 
 
4. INDIKACIJA (-OS) 
 
Plataus spektro antihelmintikas šunims profilaktiškai ir dehelmintizuoti užsikrėtus: 
cestodais Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum (subrendusiais ir 
nesubrendusiais). 
askaridėmis Toxocara canis, Toxascaris leonina (subrendusiomis ir nesubrendusiomis), 
ankilostomomis Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, 
trichuriais Trichuris vulpis. 
 
 
5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Vaistus, kurių sudėtyje yra pirantelio būtina apdairiai naudoti išliesėjusiems gyvūnams. 
Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių 
medžiagų. 
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Ūminis preparato toksiškumas pasireiškia davus daugiau kaip 2 000 mg/kg kūno svorio. Saugumo 
tyrimų su paskirties gyvūnais duomenimis, preparatą naudojus net 5 kartus didesnėmis dozėmis jokių 
klinikinių, hematologinių ar biocheminių nepalankių reakcijų nustatyta nebuvo. Klinikinių tyrimų 
metu nenustatyta jokių šalutinių poveikių. 
Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, 
kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 
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7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Šunys. 
 
 
8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Dozė: 
Vieną tabletę reikia skirti 10 kg kūno svorio.  

Mažiems šunims ir šuniukams:   
   
 2-5 kg kūno svorio 0,5 tabletės 
 5-10 kg kūno svorio 1 tabletė 
Vidutiniams šunims: 10-20 kg kūno svorio 2 tabletės 
 20-30 kg kūno svorio 3 tabletės 
Dideliems šunims: 30-40 kg kūno svorio 4 tabletės 
 40-50 kg kūno svorio 5 tabletės. 

 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Vaistą reikia sušerti. Tabletę galima duoti tiesiai į burną arba sutrynus įmaišyti į ėdesį (mėsos gabalėlį, 
sūrį ar pan.). Prieš gydymą alkinti nebūtina. Dažniausiai pakanka preparatą skirti vieną kartą, tačiau 
dėl pakartotinės invazijos pavojaus reikia dehelmintizuoti pakartotinai kas 3 mėn. Dauguma šunų 
kramtomąsias tabletes suėda savanoriškai, nes prazikvantelis padengtas riebalų apvalkalu ir pridėta 
skoninių medžiagų. 
 
 
10. IŠLAUKA 
 
Netaikytina. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Laikyti originalioje pakuotėje, saugoti 
nuo šviesos. 
 
 
12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI 
 
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
Naudojant vaistą būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių. 
Atsitiktinai prarijus preparatą, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto 
informacinį lapelį ar etiketę. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas prazikvanteliui, pirantelio 
embonatui ar fenbendazolui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. 
 
Vaikingumas ir laktacija 
Galima naudoti vaikingumo metu. 
 
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
Negalima naudoti kartu su piperazino junginiais, nes pasireiškia abipusis antagonizmas su piranteliu. 
Negalima naudoti su organinio fosforo insekticidais ir dietilkarbamazinu. Dėl panašaus veikimo 
mechanizmo ir toksiškumo, patartina nenaudoti kartu su moranteliu ir levamizoliu. 
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Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai) 
Šunys preparatą labai gerai toleruoja, todėl perdozavimo atvejai būna labai retai. Jei įtariama, kad 
preparato buvo stipriai perdozuota, reikia imtis atitinkamų gydymo priemonių. 
 
 
13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 

NAIKINIMO NUOSTATOS 
 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti 
aplinką. 
 
 
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA 
 
2021-05-11 
 
 
15. KITA INFORMACIJA 
 
Pakuotės: 
Aliuminio folijos lizdinės plokštelės po 2 ar 8 tabletes arba polietileno/aliuminio folijos juostelės po 2 
tabletes. Kiekvienoje kartoninėje dėžutėje: 
1 lizdinė plokštelė po 2 tabletes; 
2 lizdinės plokštelės po 2 tabletes; 
52 lizdinės plokštelė po 2 tabletes; 
 
1 lizdinė plokštelė po 8 tabletes; 
13 lizdinių plokštelių po 8 tabletes; 
25 lizdinės plokštelės po 8 tabletes; 
 
5 juostelių pakeliai po 2 tabletes; 
100 juostelių pakelių po 2 tabletes. 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
 
Platinimo sąlygos: 
Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto. 
 
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu. 


