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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/DCP/17/0019 

Cestal Cat 80/20 mg košļājamās tabletes kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs : 

Ceva Sante Animale 

10 avenue de la Ballastiere  

33500 Libourne 

Francija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Cestal Cat 80/20 mg košļājamās tabletes kaķiem 

 

Praziquantel 

Pyrantel embonate 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

1 tablete satur : 

Aktīvās vielas: 

Prazikvantels   20 mg 

Pirantela          80 mg, atbilst 230 mg pirantela embonāta 

 

Dzeltenīgi brūnas, ovālas tabletes ar dalījuma līniju. 

Katru tableti var sadalīt divās vienādās daļās. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Kaķiem jauktas lenteņu un apaļtārpu invāzijas ārstēšanai, kuru ierosina šādi parazīti:  

• apaļtārpi - Toxocara cati, Toxascaris leonina (pieaugušās un vēlīnās kāpuru formas), 

• āķtārpi - Ancylostoma tubaeforme,  

• lenteņi - Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium 

caninum (pieaugušās un kāpuru formas) Joyeuxiella spp. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. 

Nelietot kaķēniem, kuri ir jaunāki par 6 nedēļām. Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus) 

var novērot vieglus un pārejošus gremošanas trakta traucējumus, tādus kā pastiprināta siekalošanās 

un/vai vemšana un vieglus un pārejošus neiroloģiskus traucējumus, tādi kā ataksija. 
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Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas 

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Kaķi. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES  

 

Ieteicamā deva ir 20 mg pirantela (atbilst 57,5 mg/kg pirantela embonātam) un 5 mg prazikvantela /kg. 

Tas atbilst 1 tabletei uz 4 kg ķermeņa svara. 

• Ķermeņa svars vismaz 1 kg līdz maksimums 2 kg: ½ tablete. 

• Ķermeņa svars lielāks par 2 kg līdz maksimums 4 kg: 1 tablete. 

• Ķermeņa svars lielāks par 4 kg līdz maksimums 6 kg: 1½ tablete. 

• Ķermeņa svars lielāks par 6 kg līdz maksimums 8 kg: 2 tabletes. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Vienreizēja deva iekšķīgai lietošanai.  

 

Lietošanas metode un ārstēšanas ilgums 

Košļājamā tablete jādod dzīvniekam tieši mutē, vai, ja nepieciešams, sajaucot kopā ar barību.  

Apaļtārpu invāzijas gadījumā, īpaši jauniem dzīvniekiem, pilnīga to iznīcināšana var nenotikt, tāpēc 

saglabājas invāzijas risks cilvēkiem. 

Pētījumā, kas tika veikts 30 kaķiem, 83% kaķu brīvprātīgi apēda tableti. Pirms vai pēc zāļu lietošanas 

pieeja barībai nav jāierobežo. Lai nodrošinātu pareizas devas lietošanu, pēc iespējas precīzi jānosaka 

ķermeņa svars.  

Vērsties pie veterinārārsta pēc padoma par ārstēšanas atkārtošanas un tās biežuma nepieciešamību.  

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  

 

Nav piemērojams. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt  bērniem neredzamā  un nepieejamā vietā. 

 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma 

termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 

Katru reizi neizlietotā, sadalītā tabletes daļa jāliek atpakaļ atvērtā blistera vai sloksnītes nodalījumā un 

jāievieto atpakaļ kastītē. 

Derīguma termiņš sadalītai tabletei (divās daļās) pēc blistera atvēršanas: 2 dienas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Tā kā tabletes ir ar garšu, tās jāuzglabā drošā, dzīvniekiem nepieejamā vietā. Dzīvniekiem, kas ir sliktā 

klīniskā stāvoklī, vai dzīvniekiem ar smagu invāziju var attīstīties tādi simptomi kā caureja, vemšana, 

parazīti fekālijās un atvemtajās masās, slikts apmatojuma stāvoklis. Veterinārārstam ir jāizmeklē šādi 

dzīvnieki pirms šo zāļu lietošanas. Novājinātiem vai stipri invadētiem kaķiem drīkst lietot tikai pēc 

atbildīgā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības novērtējuma. 
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Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Lai nodrošinātu personīgo higiēnu, personām, kuras dod tabletes tieši kaķim mutē vai pievieno tās 

dzīvnieka barībai, pēc tam rūpīgi jānomazgā rokas. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt 

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.  

Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Ehinokokoze ir slimība, par kuru jāziņo Pasaules Dzīvnieku  

veselības organizācijai (OIE), tai sagatavotas īpašas vadlīnijas par ārstēšanu, novērošanu un drošumu  

cilvēkiem, kas ir pieejamas atbilstošā kompetentā iestādē. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Nelietot grūsnības laikā. Drīkst lietot lietot laktācijas laikā. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Pārsniedzot ieteicamo devu 5 reizes, pārdozēšanas simptomi netika novēroti. Pārsniedzot ieteicamo 

devu vairāk kā 5 reizes, novēroja tādas nepanesības pazīmes kā vemšanu. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

03/2020 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Zāles ir iepakotas blistera iepakojumā, kas sastāv no cieši noslēgtas alumīnija folijas vai sloksnes, kas 

izgatavota no daudzslāņu polietilēna/alumīnija folijas. 

•           Kastīte satur 1 blisteri ar 2 tabletēm (2 tabletes). 

• Kastīte satur 2 blisterus ar 2 tabletēm (4 tabletes). 

• Kastīte satur 52 blisterus ar 2 tabletēm (104 tabletes). 

• Kastīte satur 1 blisteri ar 8 tabletēm (8 tabletes). 

• Kastīte satur 3 blisterus ar 8 tabletēm (24 tabletes). 

• Kastīte satur 6 blisterus ar 8 tabletēm (48 tabletes). 

• Kastīte satur 13 blisterus ar 8 tabletēm (104 tabletes). 

• Kastīte satur 5 sloksnītes ar 2 tabletēm (10 tabletes). 

• Kastīte satur 25 sloksnītes ar 2 tabletēm (50 tabletes). 

 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

Bezrecepšu veterinārās zāles. 

Lietošanai dzīvniekiem. 

 

 


