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FIDIN Repertorium - Telmin KH 10 tabletten
Productnaam
Telmin KH 10 tabletten

Leverancier
Elanco Animal Health

Informatie Klik hier voor meer informatie

Farmaceutische vorm
Tablet. 

Samenstelling
Per tablet 100 mg mebendazol. 

Eigenschappen
Farmacodynamische eigenschappen: Mebendazol heeft een selectieve werking op de maagdarmparasieten van de
gastheer. Dit berust op een interactie met het microtubulair systeem in cellen van de parasiet na opname. Dit leidt
tot een irreversibele destructie van die cellen met als gevolg het afsterven van de worm.
Farmacokinetische eigenschappen: Mebendazol is weinig oplosbaar en wordt slechts in geringe mate vanuit het
maagdarm-kanaal geresorbeerd. Na orale toediening van radioactief gemerkt mebendazol, werd bij de hond meer
dan 90% van de toegediende dosis onveranderd uitgescheiden met de eerste defaecatie. Slechts 1% van de dosis
wordt bij de hond met de urine uitgescheiden vrijwel uitsluitend als metabolieten.

Doeldieren
Hond en kat.

Indicaties
Hond:
Maagdarmnematoden veroorzaakt door Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria
stenocephala en Ancylostoma caninum
Cestoden veroorzaakt door: Taenia pisiformis en Taenia hydatigena
Kat:
Maagdarmnematoden veroorzaakt door: Toxocara cati, Toxascaris leonina en Ancylostoma tubaeforme
Cestoden veroorzaakt door: Taenia taeniaformis

Contra-indicaties
Geen.

Bijwerkingen
Geen bekend. 

Toediening/Dosering
1) Honden en katten die alleen met ascariden besmet zijn
- Pups en katjes: ½ tablet (50 mg mebendazol) ‘s morgens en ½ tablet ‘s avonds gedurende 2 dagen.
- Volwassen dieren: 1 tablet (100 mg mebendazol) ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds gedurende 2 dagen.
2) Honden en katten die niet alleen met ascariden besmet zijn
- Honden en katten die minder dan 2 kg wegen: ½ tablet (50 mg mebendazol) ‘s morgens en ½ tablet ‘s avonds
gedurende 5 achtereenvolgende dagen.
- Honden en katten die meer dan 2 kg wegen: 1 tablet (100 mg mebendazol) ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds
gedurende 5 achtereenvolgende dagen.

alleen met ascariden besmet

pups en katjes volwassen honden en katten

‘ s morgens ‘s avonds
1e dag 1/2 1/2
2e dag 1/2 1/2

‘s morgens ‘s avonds
1e dag 1 1
2e dag 1 1

 
 

met verschillende wormsoorten besmet

dieren die minder dan 2 kg wegen
 

dieren die meer dan 2 kg wegen*
 

‘ s morgens ‘s avonds
1e dag 1/2 1/2
2e dag 1/2 1/2
3e dag 1/2 1/2
4e dag 1/2 1/2
5e dag 1/2 1/2

‘s morgens ‘s avonds
1e dag 1 1
2e dag 1 1
3e dag 1 1
4e dag 1 1
5e dag 1 1

* Zeer zware honden (meer dan 30 kg): 2 tabletten ‘s morgens en 2 tabletten ’s avonds gedurende 5
opeenvolgende dagen.
Honden:
- pups ontwormen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken en daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud
zijn;
- zogende teven telkens tegelijk met de pups ontwormen;
- alle andere honden twee keer per jaar ontwormen.
Katten:
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Katten:
- kittens ontwormen op een leeftijd van 4, 6 en 8 weken en daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud
zijn;
- zogende poezen telkens tegelijk met de kittens ontwormen;
- alle andere katten twee keer per jaar ontwormen.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing. 

Waarschuwingen
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Geen.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Geen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Na gebruik handen wassen.
Gebruik tijdens dracht of lactatie
Er kunnen embryotoxische effecten optreden.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen bekend.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
De toxiciteit is gering. Vanwege de tabletgrootte is de dosering bij dieren onder de 2 kg reeds hoog. Daarom dient
overdosering bij deze categorie dieren te worden vermeden.

Bewaarcondities/Houdbaarheid
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 5 jaar.
Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Verpakking
PVC/aluminium blisterverpakking met 10 tabletten in een kartonnen doosje.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 2792 VRIJ

Toelichting
Meer informatie over Antiparasitaire middelen - QP
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