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1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE 

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23  Ivanovice na Hané  

 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

CANIVERM mite tablety 
Antiparazitikum proti oblým a plochým červům 

 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 

Caniverm mite jsou světle žluté tablety o hmotnosti 0,175 g, které obsahují:  

 

Léčivé látky: 

 Fenbendazolum   37,5 mg 

 Pyranteli embonas  36,0 mg 

       Praziquantelum  12,5 mg  

 

4. INDIKACE 

Onemocnění způsobená škrkavkami a tasemnicemi psů, koček, kočkovitých a psovitých šelem.  

(Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, 

Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia 

spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.). 

 

5.  KONTRAINDIKACE 

Oční cysticerkóza a spinální neurocysticerkóza. Poškození jater. 

 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Do několika hodin po aplikaci se může objevit vomitus, kašovitá stolice, kopřivka, případně zvýšená 

teplota. Jedná se o reakci na uvolňované bílkoviny z odumírajících červů, nejedná se o reakci na 

léčivo. 

Přípravek může způsobit ospalost zvířete. 

 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
Psi, kočky. Kočkovité a psovité šelmy.  

 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ 
Dávkování: 

U mláďat se doporučuje odčervovat od 3. do 12. týdne stáří jednorázově v intervalu 3 týdnů a pak 

pravidelně každé  3 měsíce. 

Štěňata, malá plemena psů a kočky:  

 - 1 tableta 0,175 g na 0,5 - 2 kg ž.hm.  

 - 2 tablety 0,175 g na 2 - 5 kg ž.hm. 

 

Způsob podání - perorálně.  

 

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ 

Tablety je možno podávat samostatně nebo zabalené do kousku krmiva. Dávka se podává jednorázově. 

Nepodávat současně s mléčnou potravou. 



Šelmám (kočkovité, psovité) v  zoologických zahradách, cirkusech apod. se doporučuje smíchat 

rozdrcené tablety dle váhy šelmy do masové koule a ty rozložit ve voliéře dle počtu zvířat před ranním 

krmením. 

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným 

podáním léku. 
 

10. OCHRANNÁ LHŮTA  
Není určeno pro potravinová zvířata. 

 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ 
Uchovávat mimo dosah dětí. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C 

Uchovávejte v suchu. 

Chraňte před světlem. 

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a blistru. 

 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

U březích fen je třeba přesně dodržovat dávkování. 

Případné nežádoucí účinky je nutno konzultovat s veterinárním lékařem. 

Přípravek se nesmí aplikovat zvířatům, která projevují příznaky jiného než střevního parazitárního 

onemocnění  

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout  po častém, 

opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny. 
Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce. 

 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí 

být likvidován podle místních právních předpisů. 

 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE 
Duben 2010 

 

 

 


