
 

INFORMACINIS LAPELIS 
DRONTAL PLUS FLAVOUR 35 kg, tabletės 

 
 
1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO 

GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Registruotojas: 
Vetoquinol S.A. 
Magny-Vernois 
70200 Lure 
Prancūzija 
 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą: 
KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, 
Projensdorfer Strasse 324, 
D-24106 Kiel, 
Vokietija 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
DRONTAL PLUS FLAVOUR 35 kg, tabletės 
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Vienoje tabletėje yra: 
veikliųjų medžiagų: 
febantelio 525,0 mg, 
pirantelio embonato 504,0 mg, 
prazikvantelio 175,0 mg. 
 
 
4. INDIKACIJA (-OS)  
 
Šunims, sergantiems mišriomis invazinėmis ligomis, užsikrėtus šių rūšių nematodais ir cestodais, taip 
pat Giardia spp., gydyti. 
 
Askaridės: Toxocara canis, Toxascaris leonina. 
Ankilostomos ir uncinarijos: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. 
Trichuriai: Trichuris vulpis. 
Kaspinuočiai: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium 

caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp. 

 
 
5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Nenaudoti šuningoms kalėms pirmą ir antrą vaikingumo trečdalį. 
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Nežinomos. 
Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, 
kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 



 

. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Šunys. 
 
 
8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Rekomenduotina dozė yra 15 mg febantelio, 14,4 mg pirantelio embonato ir 5 mg prazikvantelio 1 kg 
kūno svorio arba viena tabletė 35 kg kūno svorio. 
Sušerti. Tabletes galima duoti šuniui tiesiai arba su ėdesiu.  
Vaistą rekomenduotina naudoti prieš pat šėrimą. Prieš ir po gydymo šuns alkinti nereikia. 
 
Šuniui per kartą reikia suduoti tinkamą vaisto dozę, kaip nurodyta lentelėje: 
 

* Negalima naudoti šunims, sveriantiems mažiau nei 20 kg. 
 
Gydymo trukmė 
Nuo cestodų ir nematodų 
Profilaktiškai suaugusiems šunims naudoti kas 3 mėn., per kartą sušeriant vieną vaisto dozę. 
Nuo Giardia spp. 
Gydyti tris dienas iš eilės. 
 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Mažiau nei 20 kg sveriantiems šunims reikia naudoti kitas, atitinkamo dydžio tabletes. 
 
 
10. IŠLAUKA 
 
Nenumatyta. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. 
 
 
12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI 
 
Laikantis higienos taisyklių, vaistą sudavęs šuniui tiesiogiai arba įmaišęs jį į šuns ėdalą asmuo po 
naudojimo privalo nusiplauti rankas. 
Vaistą naudojant užsikrėtimo Giardia spp. atveju, būtina kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti šunų 
laikymo vietas arba perkelti gydomus šunis. Tai ypatingai taikytina šunidėms. 
Žmonės taip pat gali užsikrėsti Giardia spp., todėl užsikrėtusių šunų šeimininkai turėtų kreiptis į 
gydytoją. 
 

Šunims* 
Kūno svoris (kg) Tablečių skaičius 

≤ 20 reikia naudoti kitas, atitinkamo dydžio tabletes mažesniems šunims 
20 -≤ 35 1 
35 -≤ 50 1½ 
55 -≤ 70 2 



 

 
13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. 
Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
 
 
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA 
 
2020-12-21 
 
 
15. KITA INFORMACIJA 
 
Tik veterinariniam naudojimui. 
Parduodama be recepto. 
 
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu 
atstovu. 


