
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN 
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR 
VRIJGIFTE, INIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway
Ireland

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Wormgranulaat, 222 mg voor kittens en katten.
Fenbendazol

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per gram:
Werkzaam bestanddeel: Fenbendazol 222 mg

INDICATIES
-  Ter bestrijding van infecties met onvolwassen en volwassen stadia van 

Toxocara cati
- Ter bestrijding van infecties met de lintworm Taenia hydatigena

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor fenbendazol

BIJWERKINGEN
Geen bekend.

DOELDIERSOORT(EN)
Kat

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN 
WIJZE VAN GEBRUIK
Toedieningsweg: Oraal, via het voer of in de bek

Dosering:
- Volwassen katten:100 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht.
-  Kittens tot een leeftijd van zes maanden: 50 mg fenbenzanol per kg 

lichaamsgewicht gedurende 3 dagen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Weeg het dier zorgvuldig voor het bepalen van de juiste dosering.
Meng (niet prakken) de voorgeschreven hoeveelheid bij voorkeur door het 
nat (blik)voer van uw kat. Stel direct het voer ter beschikking aan de kat.

WACHTTIJD(EN)
Niet van toepassing.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
Bewaren beneden 25 C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Buiten het bereik en zicht van 
kinderen bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld 
op het etiket. 

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het 
diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Direct contact met de huid zoveel mogelijk vermijden. Handen wassen 
na toediening. Vermijd de inhalatie van de stof.

Dracht
In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin 
van de dracht terughoudendheid met het gebruik van het diergenees-
middel te worden betracht.

Onverenigbaarheden
Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN 
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL 
AFVALMATERIAAL
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in 
overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
22 november 2018

OVERIGE INFORMATIE
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel 
worden gebracht.
REG NL 9628

KANALISATIE
VRIJ

Kittens: Gedurende 3 opeenvolgende
dagen de hoeveelheden:

Volw. Katten: Per behandeling de 
hoeveelheden:

Lichaamsgewicht Hoeveelheid Lichaamsgewicht Hoeveelheid
0.7 - 1.1 kg 1/4 zakje per dag 1.5 - 2.0 kg  1 zakje
1.2 - 2.0 kg 1/2 zakje per dag 2.1 - 3.0 kg  1½ zakje
2.1 - 3.0 kg 3/4 zakje per dag 3.1 - 4.0 kg  2 zakjes
3.1 - 4.3 kg 1 zakje per dag 4.1 - 6.0 kg  3 zakjes

> 6.0 kg  4 zakjes
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Wormgranulaat

Toevoegen aan voeding
Tegen spoel- en lintwormen

Spoelwormen: deze wormen komen voor in de darmen van katten. 
Spoelwormen zijn langwerpige, ronde wormen met spits toelopende 
uiteinden. De spoelworm komt het meeste voor en is belangrijk om te 
bestrijden vanwege de schade die deze kan veroorzaken. Niet alleen 
katten, maar ook mensen, met name kinderen, kunnen last hebben van 
deze wormen. Katten kunnen besmet raken door het oplikken van eitjes, 
die in de omgeving voorkomen. Spoelwormen zullen met name bij jonge 
dieren problemen geven. Met spoelwormen besmette kittens groeien 
slecht. Ze blijven mager, maar kunnen desondanks een 'dik' buikje 
hebben. Kittens worden via de moedermelk besmet. Volwassen dieren 
hebben meestal weinig last van spoelwormen. Meestal is een spoelworm- 
infectie niet herkenbaar en derhalve is het treffen van preventieve maat- 
regelen noodzakelijk.
Spoelwormen kunnen bij jonge dieren snel veel schade aanrichten, 
daarom is bestrijding bij jonge dieren van groot belang. 

Lintwormen: lintwormen zijn in vergelijking met spoelwormen alleen 
maar hinderlijk. Deze wormen kunnen o.a. worden overgedragen door 
vlooien. De lintworm is te herkennen in de ontlasting of rond de anus 
van de kat als 'rijstekorreltjes' of 'maden'. Dit zijn wormsegmenten die 
loslaten en meestal met de ontlasting mee naar buiten komen. Deze 
wormsegmenten zitten vol met lintwormeieren die weer een herbesmet- 
ting kunnen veroorzaken. De kat besmet zichzelf weer door het oplikken 
van de besmette vlooien. 

Behandel dieren direct als wormsegmenten in de ontlasting worden 
aangetroffen. In geval van een lintworminfectie dient de behandeling 
altijd na een maand herhaald te worden. Heeft het dier last van vlooien 
dan moet behandeling om de 6 weken plaatsvinden, zolang er vlooien 
aanwezig zijn. Uiteraard zullen ook de aanwezige vlooien, -larven en 
-eitjes in de omgeving van uw huisdier bestreden moeten worden.

Algemeen ontwormadvies
Kittens: behandelen op de leeftijd van 3, 5, 7 en 9 weken, vervolgens 
maandelijks tot de leeftijd van een half jaar. Daarna op 9 en 12 maanden.
Volwassen katten: minimaal 4 maal per jaar.
Zogende poezen: Tegelijk met de zogende kitten; vervolgens minimaal  
4 maal per jaar.
Genoemde adviezen zijn in overeenstemming met de Europese 
ESCCAP richtlijnen.

| Voor kittens en katten
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