košļājamās tabletes suņiem
INDIKĀCIJAS:
Suņiem ar jauktu ārējo un iekšējo parazītu invāziju vai risku uz to. Veterinārās zāles ir indicētas vienīgi tad, ja lieto pret ērcēm
vai blusām un kuņģa-zarnu trakta nematodēm vienlaikus. Veterinārās zāles nodrošina arī vienlaicīgu sirdstārpu slimības un
angiostrongilozes kontroli.
Ektoparazīti:
− Ērču invāzijas ārstēšanai. Veterinārajām zālēm ir tūlītēja un noturīga ērces nogalinošā iedarbība 5 nedēļas pret Ixodes
hexagonus, Ixodes ricinus un Rhipicephalus sanguineus un 4 nedēļas pret Dermacentor reticulatus;
− Blusu invāzijas ārstēšanai (Ctenocephalides felis un Ctenocephalides canis). Veterinārajām zālēm ir tūlītēja un noturīga blusu
nogalinošā iedarbība 5 nedēļas pret jaunām invāzijām;
− Veterinārās zāles var lietot kā daļu no ārstēšanas stratēģijas blusu alerģiskā dermatīta (BAD) kontrolei.
Kuņģa-zarnu trakta nematodes:
Kuņģa-zarnu trakta apaļtārpu un āķtārpu invāzijas ārstēšanai:
− Toxocara canis nenobrieduši pieauguši (L5) un pieauguši īpatņi;
− Ancylostoma caninum L4 kāpuru stadija, nenobrieduši pieauguši (L5) un pieauguši īpatņi;
− Toxascaris leonina pieauguši īpatņi;
− Uncinaria stenocephala pieauguši īpatņi.
Citas nematodes:
− Sirdstārpu slimības kontrolei (Dirofilaria immitis);
− Angiostrongilozes kontrolei, samazinot invadēšanās līmeni ar nenobriedušiem Angiostrongylus vasorum pieaugušiem (L5)
īpatņiem.
SASTĀVS:
Katra tablete satur: Aktīvās vielas:
Simparica Trio košļājamās tabletes
suņiem 1,25–2,5 kg
suņiem >2,5–5 kg
suņiem >5–10 kg
suņiem >10–20 kg
suņiem >20–40 kg
suņiem >40–60 kg

sarolaners (mg)
3
6
12
24
48
72

moksidektīns (mg)
0,06
0,12
0,24
0,48
0,96
1,44

Pirantels (embonāta veidā) (mg)
12,5
25
50
100
200
300

LIETOŠANA:
Iekšķīgai lietošanai.
Deva: Veterinārās zāles lietot devā 1,2–2,4 mg/kg sarolanera, 0,024–0,048 mg/kg moksidektīna un 5–10 mg/kg pirantela,
saskaņā ar norādīto tabulu:
Tabletes stiprums Tabletes stiprums Tabletes stiprums Tabletes stiprums Tabletes stiprums Tabletes stiprums
Ķermeņa
3mg/0,06mg/
6mg/0,12mg/
12mg/0,24mg/
24mg/0,48mg/
48mg/0,96mg/
72mg/1,44mg/
svars (kg)
12,5mg

25mg

50mg

100mg

200mg

300 mg

1,25–2,5 kg
1
>2,5–5 kg
1
>5–10 kg
1
>10–20 kg
1
>20–40 kg
1
>40–60 kg
1
>60 kg
Piemērota tablešu kombinācija
Tabletes var lietot ar vai bez barības.
Simparica Trio tabletes ir ar garšu un, kad saimnieks piedāvā, lielākā daļa suņu tās labprāt apēd. Ja suns labprātīgi neapēd
tableti, to var dot kopā ar barību vai ielikt sunim tieši mutē. Tabletes nesadalīt.
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Ārstēšanas shēma:
Ārstēšanas shēmu balstīt uz veterināro diagnozi, vietējo epidemioloģisko situāciju un/vai citu teritoriju epidemioloģisko
situāciju, kuras suns ir apmeklējis vai apmeklēs. Ja, pamatojoties uz veterinārārsta viedokli, ir nepieciešama(-s) atkārtota(-s)
zāļu ievadīšana(-s), jebkurai(-ām) turpmākai(-ām) lietošanai(-ām) ievērot minimālo 1 mēneša intervālu.
Zāles drīkst lietot suņiem, ja ērču/blusu un kuņģa-zarnu trakta nematožu invāzijas ārstēšana ir indicēta vienlaikus. Ja nav
jauktas invāzijas risks, lietot šaurāka spektra paraziticīdu.
Blusu un ērču invāzijas un kuņģa-zarnu trakta nematožu invāzijas ārstēšana:
Veterinārās zāles var izmantot kā daļu no sezonālās blusu un ērču invāzijas ārstēšanas (aizstājot ārstēšanu ar vienas aktīvās
vielas zālēm blusu un ērču invāzijas ārstēšanai) suņiem, kuriem vienlaikus ir diagnosticēta kuņģa-zarnu trakta nematodes
invāzija. Vienreizēja terapija ir efektīva kuņģa-zarnu trakta nematožu invāzijas ārstēšanai. Pēc nematožu invāzijas terapijas
blusu un ērču invāzijas ārstēšanu turpināt ar zālēm, kas satur vienu aktīvo vielu.
Sirdstārpu slimības un angiostrongilozes kontrole:
Vienreizēja lietošana novērš arī plaušu tārpu slimību (samazinot nenobriedušu pieaugušu (L5) A. vasorum) un sirdstārpu
slimību (D. immitis) uz vienu mēnesi. Ja šīs zāles aizstāj citu plaušu tārpu vai sirdstārpu kontroles līdzekli, pirmo zāļu devu
ievadīt mēneša laikā pēc pēdējās iepriekšējo veterināro zāļu devas. Endēmiskajās zonās suņiem plaušu tārpu un/vai sirdstārpu
preventīva ārstēšana jāveic katru mēnesi. Sirdstārpu kontroli ieteicams turpināt vismaz 1 mēnesi pēc pēdējās saskarsmes ar
odiem.
CITA INFORMĀCIJA
Ērces, kas ir uz dzīvnieka pirms zāļu lietošanas vai no jaunas invāzijas pēc zāļu lietošanas, tiek nogalinātas 48 stundu laikā.
Blusām šo zāļu iedarbība sākas 12–24 stundu laikā pēc pieķeršanās un saglabājas piecas nedēļas pēc zāļu ievadīšanas. Blusas,
kas ir uz dzīvnieka pirms zāļu lietošanas, tiek nogalinātas 8 stundu laikā. Veterinārās zāles nogalina blusas pirms tās sāk dēt
olas, tādējādi no blusām tiek pasargāta suņa apkārtējā vide.
IEPAKOJUMS:
Tabletes ir iepakotas alumīnija folija/folijas blisteros, kas iepakoti ārējā kartona kastītē.
Latvijā pieejams katrs tablešu stiprums iepakojumos pa 3 tabletēm.
EU/2/19/243/002 (3 mg / 0,06 mg / 12,5 mg, 3 tabletes)
EU/2/19/243/005 (6 mg / 0,12 mg / 25 mg, 3 tabletes)
EU/2/19/243/008 (12 mg / 0,24 mg / 50 mg, 3 tabletes)
EU/2/19/243/011 (24 mg / 0,48 mg / 100 mg, 3 tabletes)
EU/2/19/243/014 (48 mg / 0,96 mg / 200 mg, 3 tabletes)
EU/2/19/243/017 (72 mg / 1,44 mg / 300 mg, 3 tabletes)
Recepšu veterinārās zāles.
Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.ema.europa.eu/).
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: Zoetis Belgium SA, BEĻĢIJA
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