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DEHINEL PLUS 
tablete 
 
 
Kakovostna in količinska navedba zdravilnih učinkovin 
1 tableta vsebuje: 
Febantel (febantel) 150 mg 
Pyrantel Embonate (pirantelijev embonat) 144 mg 
Praziquantel (prazikvantel) 50 mg 
 
Delovanje 
Dehinel plus je širokospektralni kombinirani antihelmintik, ki učinkovito odpravlja notranje zajedavce 
pri psih. Zdravilo vsebuje tri učinkovine z različnim načinom delovanja na zajedavce.  
Febantel se v jetrih pretvori v številne metabolite, ki v občutljivih zajedavcih motijo delovanje 
mikrotubulov, sočasno pa zavirajo aktivnost fumarat reduktaze, ki je ključni encim v njihovem 
energetskem metabolizmu. Prekinejo tudi transport in resorpcijo glukoze.  
Pirantelijev embonat v zajedavcih zavira nevromuskularni prenos dražljajev in povzroči spastično 
paralizo njihovega mišičja. Gostitelj izloči zajedavce iz prebavil s peristaltiko. 
Prazikvantel se po adsorpciji iz prebavil razgradi v jetrih in izloči z žolčem. Poškoduje ovojnico 
trakulj in povzroči spastično paralizo mišičja zajedavcev. Občutljive trakulje se v prebavilih 
razgradijo, zato v iztrebkih redko najdemo cele zajedavce, njihove skolekse ali odrivke. 
 
Vrste živali, katerim je zdravilo namenjeno 
Psi. 
 
Indikacije 
Zdravljenje mešanih invazij z askaridi, nematodi in cestodi pri psih: 
 
Askaridi: Toxocara canis (odrasle in razvojne oblike) 
  Toxascaris leonina (odrasle in razvojne oblike) 
 
Nematodi: Uncinaria stenocephala (odrasle in razvojne oblike) 
  Ancylostoma caninum (odrasle in razvojne oblike) 
  Trichuris vulpis (odrasle oblike) 
 
Cestodi: Echinococcus granulosus 
  Echinococcus multilocularis 
  Dipylidium caninum 
  Taenia spp. 
  Multiceps multiceps 
  Mesocestoides spp. 
 
Kontraindikacije 
Breje psice ne zdravimo v prvih dveh tretjinah brejosti. 
 
Stranski učinki 
Niso znani. 
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Odmerki in način dajanja zdravila 
Priporočeni odmerek na kg telesne mase je 15 mg febantela, 14,4 mg pirantelijevega embonata in 5 
mg prazikvantela, kar pomeni 1 tableto na 10 kg telesne mase živali.  
 
Tablete odmerimo glede na telesno maso živali po naslednji shemi: 
 
Mladiči in majhni psi: do 5 kg telesne mase – ½ tablete 
   do 10 kg telesne mase – 1 tableta 
 
Srednje veliki psi: do 15 kg telesne mase – 1 in ½ tablete 
   do 20 kg telesne mase – 2 tableti 
   do 30 kg telesne mase – 3 tablete 
 
Veliki psi:  do 40 kg telesne mase – 4 tablete 
   do 50 kg telesne mase – 5 tablet 
   do 60 kg telesne mase – 6 tablet 
 
Tablete damo živalim na koren jezika ali jih skrijemo v košček mesa, klobase ali sira. Zadostuje 
enkratni odmerek zdravila.  
Za učinkovito preprečevanje parazitoz priporočamo dajanje 3 do 4-krat na leto.  
Pri diagnosticirani parazitozi žival takoj dehelmintiziramo. V primeru težje invadiranosti lahko 
dajanje ponovimo po dveh tednih. 
 
Interakcija z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 
Zdravila ne smemo dajati skupaj z drugimi holinergiki (npr. levamizolom) in učinkovinami, ki 
delujejo na acetilholinesterazo (npr. organofosforne spojine). Ne smemo ga tudi dajati sočasno z 
zdravili, ki vsebujejo piperazin, ker v občutljivih zajedavcih povzročajo nevromuskularno paralizo. 
 
Posebna opozorila za živalsko vrsto 
Mladičem in odraslim živalim pred zdravljenjem ni treba dajati dietne hrane. Mladiči se ne invadirajo 
s trakuljami pred tretjim tednom starosti. Če s parazitološko preiskavo blata ugotovimo mešano 
invazijo, živali zdravimo po tretjem tednu starosti. Pri invaziji mladičev z askaridi priporočamo 
ponovno zdravljenje pri starosti 6 in 12 tednov. Blato zdravljenih živali neškodljivo odstranimo tako, 
da iztrebke poberemo v vrečko in odvržemo v smetnjak. 
 
Karenca 
Ni smiselna.  
 
Način izdaje zdravila 
Brez veterinarskega recepta. 
 
Posebni varnostni ukrepi pri odstranjevanju neporabljenega zdravila oziroma odpadnega 
materiala 
Z neporabljenim zdravilom ravnamo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Klasifikacijska 
številka s seznama odpadkov (oznaka odpadka): 20 01 18 (zdravila). 
 
Pogoji shranjevanja 
Zdravilo hranimo v originalni ovojnini pri temperaturi do 25 °C, nedosegljivo otrokom.  
 
Posebni varnostni ukrepi pri skladiščenju 
Jih ni.  
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Rok uporabnosti 
Označen je na ovojnini (2 leti). 
 
Številka dovoljenja za promet 
323-0308/2002/83 
 
Oprema 
Zloženka z dvojnim trakom po 2, 4, 6, 10, 20 in 100 tablet. 
 
Ime in naslov proizvajalca in  imetnika dovoljenja za promet 
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto 
Slovenija 
 
Datum zadnje revizije navodila 
29.1.2004 
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