
NAVODILO ZA UPORABO 
 

PRAZINON PLUS 
tablete za pse 

 
1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER 

IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA 
SPROŠČANJE SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:  
GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:  
GENERA d. d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvaška 
 
2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 
PRAZINON PLUS tablete za pse 
 
3. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SESTAVIN 
1 tableta vsebuje: 
Prazikvantel    50,0 mg 
Pirantelijev embonat    144,0 mg 
Febantel                      150,0 mg 
 
4. INDIKACIJE 
Odpravljanje zajedavskih invazij z nematodi (valjastimi črvi) in cestodi (trakuljami) pri odraslih psih in 
pasjih mladičih: 
_  nematodi: Toxocara canis, Toxocara leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris 

vulpis; 
_ cestodi: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium  caninum, Taenia hydatigena, 

Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis, Taenia  serialis, Taenia ovis, Taenia cervi, Mesocestoides spp. in 
Joyeuxiella spp. 
 
5. KONTRAINDIKACIJE 
Tablet ne dajemo sočasno s pripravki, ki vsebujejo piperazin. 
Tablet PRAZINON PLUS ne dajemo psicam v prvih 40 dneh brejosti. 
 
6. NEŽELENI UČINKI 
Niso znani. 
Če opazite neželene učinke tega zdravila, takoj obvestite pristojni organ za farmakovigilanco in imetnika 
dovoljenja za promet. 
Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, 
obvestite svojega veterinarja. 
 
7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE 
Psi. 
 
8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE 

ZDRAVILA 
Tablete dajemo same ali dodane v primerno hrano (košček mesa, sira ipd.). Priporočamo dajanje tablet pred 
obrokom hrane, živali pa pred in po zdravljenju ni treba postiti. 
Odmerki: 
Ena tableta na 10 kg telesne mase enkratno (to je 5 mg prazikvantela, 15 mg febantela in 14,4 mg 
pirantelijevega embonata na kg telesne mase). 
Za redno dehelmintizacijo priporočamo dajanje tablet vsake tri mesece. Pri hujših invazijah ponovimo 
zdravljenje po 14 dneh. 
Pasji mladiči in majhni psi 
0,5 do 2 kg telesne mase     1/4 tablete 
2 do 5 kg telesne mase        1/2 tablete 
5 do 10 kg telesne mase     1 tableta 

Srednje veliki psi 

10 do 20 kg telesne mase    2 tableti 
20 do 30 kg telesne mase   3 tablete 
Veliki psi 

30 do 40 kg telesne mase    4 tablete 
Pri pasjih mladičih je invadiranost s trakuljami možna šele, ko dopolnijo tri tedne starosti, nato jim lahko 
dajemo PRAZINON PLUS, če ugotovimo mešano invazijo z valjastimi črvi in trakuljami. 
Priporočamo redno dehelmintizacijo psov pred cepljenjem. 
 
9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA 
Glejte poglavje 8. 
 
10. KARENCA 
Ni smiselno. 
 
11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
Shranjujte nedosegljivo otrokom.  
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. 
Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini (2 leti). 
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini. 
 
12.  POSEBNA OPOZORILA 
Pripravke s pirantelom je treba uporabljati previdno pri zelo kahektičnih živalih. Ker prazikvantel ne deluje 
ovicidno, je treba iztrebke zdravljenih živali neškodljivo odstraniti (zakopati, zažgati). 
Ker so bolhe vmesni gostitelji za trakuljo D. caninum, je treba sočasno z dehelmintizacijo uničevati tudi njih. 
Ne smemo prekoračiti priporočenega odmerka, zlasti ne pri zdravljenju brejih psic. 
 
13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA 

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO 
Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh 
zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. 
 
14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODILA ZA UPORABO 
12.3.2014 
15. DRUGE INFORMACIJE 
Delovanje 
Tableta vsebuje tri učinkovine, kar omogoča širok spekter antihelmintičnega delovanja. Posamezne sestavine 
v tableti medsebojno ne interferirajo, temveč delujejo samostojno. 
Prazikvantel deluje cestocidno proti zrelim in nezrelim stadijem trakulj (cestodi). Po peroralnem vnosu se 
hitro in skoraj popolnoma resorbira iz črevesja, metabolizira v jetrih in izloča z urinom. Cestocidno delovanje 
temelji na prazikvantelovi lastnosti, da depolarizira kutikulo pri trakuljah in povzroča spastično paralizo 
njihovega mišičja. Deluje na parazite v sluznici duodenuma in na juvenilne oblike ehinokokov, skritih v 
Liberkinijevih kriptah. Nekaj sekund po interakciji prazikvantela s fosfolipidi in proteini trakulj se okvari 
njihova kutikula, v zajedavčeve celice vstopajo ioni Ca2+, vsa strobila pa se skrči. Trakulje poginejo po 
dehelmintizaciji in gostitelj jih prebavi. To je razlog, da v iztrebkih redko najdemo cele trakulje, skolekse ali 
dele členkov. 
Pirantelijev embonat je širokospektralen antihelmintik, ki učinkuje proti velikemu številu valjastih črvov 
(nematodov). Zavira živčnomišični prenos dražljajev in povzroča spastično paralizo njihovega mišičja. 
Peristaltika gostiteljevega črevesja izloča poginjene zajedavce. 
Febantel je širokospektralen probenzimidazol, ki učinkuje na številne nematode. Njegova najpomembnejša 
metabolita fenbendazol in oksfendazol se v enterocitih in kutikuli parazitov vežeta za strukturni protein 
tubulin in zavirata polimerizacijo mikrotubulov, nujnih za transportni sistem resorptivnih celic, kar povzroči 
avtolizo nematod. Ugodno je, ker pirantel in febantel delujeta sinergistično. 
Način izdaje zdravila 
Brez recepta. 
Oprema 
Škatla z 2-krat 10 tabletami 
Škatla z 10-krat 10 tabletami 


