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Таблетки з празиквантелом та 
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АНІПРАЗОЛ
Захист від усіх до одного



Таблетки з празиквантелом та фенбендазолом 
для собак та котів

АНІПРАЗОЛ

Більшість внутрішніх паразитів, які 
вражають собак і котів, є зоонозними і 
небезпечними для людей.3

Дегельмінтизація домашнього улюбленця 
необхідна для профілактики та лікування.4

Антигельмінтик широкого спектру дії проти змішаних 
інвазій1 круглих та стрічкових гельмінтів у собак та котів, 
спричинені:

Анкілостоми:  Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. 

Аскариди:  Toxocara canis, Toxascaris leonina.

Волосоголовці:  Trichuris vulpis.

Стрічкові гельмінти: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis,  
 Dipylidium caninum,Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

Європейський Науковий Радник по 
Гельмінтозам Домашніх Тварин (ESCCAP) 
рекомендує проводити антигельмінтну 
терапію хоча б 4 рази на рік, для профілактики 
від внутрішніх паразитів.5

Фенбендазол є високоефективним проти дорослих та личинкових 
стадій різних нематод та цестод.2



Тривалість лікування:  
3 дні підряд.

Захист від усіх до одного

Дозування: 5 мг празиквантелу  
та 50 мг фенбендазолу / кг ж.в.

У випадку виявлення інвазії, 
необхідно продовжити, або 
повторно лікувати через правильні 
проміжки часу.
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Підходить для будь-якої ваги

Кожна таблетка містить 50 мг празиквантелу та 500 мг фенбендазолу

Перевірена комбінація для безпечного та ефективного 
лікування та контролю

Використання для собак та котів (віком від 3 тижнів)

Таблетки з насічками для точного дозування

Маса тіла Таблеток/день

2.5 кг ¼ табл.

5 кг ½ табл.

10 кг 1 табл.

20 кг 2 табл.

30 кг 3 табл.

40 кг 4 табл.

50 кг 5 табл.

60 кг 6 табл.



АНІПРАЗОЛ
Празиквантел 50 мг та фенбендазол 500 мг. 
Види тварин. Собаки та коти. 
Показання до застосування. Для лікування змішаних 
інвазій круглих та стрічкових гельмінтів у собак та котів, 
спричинені: аскаридами (Toxocara canis, Toxascaris 
leonina), анкілостомами (Unicinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum), Волосоголовцями (Trichuris 
vulpis), стрічковими гельмінтами (Echinococcus 
granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium 
caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, 
Mesocestoides spp.). Лікування новонароджених 
цуценят таблетками АНІПРАЗОЛ рекомендовано з 
3-тижневого віку та після підтвердженого діагнозу 
змішаної гельмінтної інвазії.

Протипоказання. Не застосовувати вагітним сукам 
до 39 дня. Не застосовувати вагітним кішкам. 
Дозування. Таблетки для перорального застосування. 
Рекомендована доза – 5 мг празиквантелу та 50 мг 
фенбендазолу на 1 кг маси тіла. Одна таблетка на 10 
кг маси тіла. Рекомендовані дози для собак: до 10 
кг – 1 таблетка; від 10 до 20 кг – 2 таблетки; від 20 
до 30 кг – 3 таблетки. Рекомендовані дози для котів: 
до 4 кг – ½ таблетки на тварину; від 8 до 12 кг – 1 
таблетка. Таблетки згодовують тваринам примусово 
або з кормом. Попередньої голодної дієти або 
особливого режиму годівлі не потрібно. При 
лікувальній дегельмінтизації необхідно триразове 
застосування таблеток АНІПРАЗОЛУ (один раз на 
день) протягом 3 днів поспіль. При профілактичній 

дегельмінтизації тваринам застосовують таблетки 
АНІПРАЗОЛ зазвичай 1 раз в квартал (1 раз в 3 
місяці) у вищесказаних дозах, а також за 2 тижні до 
вакцинації. 
Термін придатності. 4 роки. 
Зберігання. При температурі до 25оС.

АНІПРАЗОЛ

ЗАХИСТ ВІД УСІХ ДО ОДНОГО

Таблетки з празиквантелом та 
фенбендазолом для собак та котів

ЗАХИСТ ВІД СТРІЧКОВИХ  
ТА КРУГЛИХ ГЕЛЬМІНТІВ
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