
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 
Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:
“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Р. България
Телефон: 0897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
DIHELVET TABLETS

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
Активни субстанции:
Pyrantel pamoate 150 mg
Praziquantel  50 mg
Ivermectin   0.06 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение и предпазване от инвазии с нематоди и цестоди на гастроинтестиналния тракт, както и за 
предпазване от дирофилариоза.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.
Да не се използва при кучета и котки на възраст под 3 седмици.
Да не се използва при продуктивни животни.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
Не са известни.
В случай на свръхчувствителност към продукта и проява на алергични реакции, лечението трябва да 
бъде прекратено и на животното трябва да се приложат антихистаминови продукти  и симптоматична 
терапия.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази 
листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия 
ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
В случаи на цестодни и нематодни инфекции на гастроинтестиналния тракт с лечебна и профилактична 
цел таблетките трябва да се прилагат индивидуално, перорално, еднократно при сутрешното хранене с 
неголямо количество храна или принудително, поставени непосредствено на дъното на езика, 
в доза от 1 таблетка на 10 kg телесна маса.
С профилактична цел трябва да се прилага на всеки три месеца и преди всяка ваксинация.
За редуциране на циркулиращите микрофиларии при животните, инвазирани с Diro�laria immitis и 
Diro�laria repens, продукта се прилага еднократно, веднъж в месеца.
С цел предпазване от дирофилариоза в райони с висок риск от възникване на заболяване, 
DIHELVET TABLETS се прилага пролетно-лятно-есенния период: веднъж преди започване на сезона на 
комарите (март-април), след това ежемесечно от април до октомври и за последен път един месец след 
края на сезона на комарите (октомври-ноември).

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Не се изисква специална диета и употребата на лаксативи.

10. КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 25 °C.
Да се пази първичната опаковка плътно затворена.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
Трябва да се избягва превишаването на препоръчания период на лечение с продукта, защото това може 
да доведе до намаляване на неговата ефикасност.
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: 
Кучетата от породите Бобтейл, Коли и Шелти притежават висока чувствителност към макроцикличните 
лактони, следователно ветеринарномедицинският продукт трябва да се използва при тези породи под 
прякото наблюдение на лекуващия ветеринарен лекар.
Не е нужно спазването на специална диета при използването на продукта.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
При работа с DIHELVET TABLETS трябва да се спазват основните правила на лична хигиена и безопасност. 
При работа с продукта е забранено пушенето, приема на храна и течности. След работа с продукта, 
ръцете трябва да бъдат измити с топла вода и сапун.  
Хора с установена свръхчувствителност към активните субстанции трябва да избягват контакт с 
ветеринарномедицинския продукт. При случаен контакт на ветеринарномедицинския продукт с кожата 
или мукозните мембрани е необходимо изплакване с обилно количество вода. При проява на алергични 
реакции или при случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката или етикета на продукта.
Бременност и лактация:
Лабораторните проучвания при лабораторни животни не показват никакви доказателства за 
тератогенност, фетотоксичност или токсичност за майката.
Не се прилага по време на бременност и лактация.
Да не се използва при животни за разплод.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
DIHELVET TABLETS не трябва да се използват заедно с пиперазин и продукти, инхибиращи 
холинестеразата. 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Не са наблюдавани неблагоприятни реакции в изследванията за определяне на поносимостта на 
продукта при кучета и котки над 3 седмична възраст при използване на доза, пет пъти по-голяма от 
препоръчаната. Рискът от развитие на неблагоприятни реакции се увеличава пропорционално на 
увеличаването на прилаганото количество от продукта, така че животните трябва да се третират в 
съответствие с тяхната телесна маса и препоръчителна доза.
При предозиране могат да се наблюдават признаци като депресия, отказ на храна, саливация, 
раздразнение на гастроинтестиналния тракт. В тези случаи се прилага симптоматична терапия.
Основни несъвместимости:
Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт. Да не се използва съвместно с продукти, 
инхибиращи холинестеразата.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, 
АКО ИМА ТАКИВА
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за 
опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
12/2021

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния 
представител на притежателя на лиценза за употреба:
“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
Р. България, гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Телефон: 0897 84 39 18, Email: info@vepco.bg

DIHELVET TABLETS 
ЛИСТОВКА:


