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PAKENDI INFOLEHT 
 

Flubenol KH, 44 mg/ml, suukaudne pasta koertele ja kassidele. 
 
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABAASTAMISE 
EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS  
 
Müügiloa hoidja 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Saksamaa 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Lusomedicamenta, Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A 
Estrada Consigilieri Pedroso, n.º 66, 69-B,  
Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena  
Portugal  
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS  
 
Flubenol KH, 44 mg/ml, suukaudne pasta koertele ja kassidele.  
Flubendasool 
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS  
 
Toimeaine:  
1 ml suukaudset pastat sisaldab: flubendasooli 44 mg  
 
Valge kuni kreemikas lõhnatu pasta. 
 
4. NÄIDUSTUS(ED)  
 
Nematodooside ja tsestodooside ravi koertel ja kassidel.  
Kliiniliselt oluline toimespekter:  
ümarussid: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma 

caninum, Ancylostoma tubaeforme, Trichuris vulpis;  
paelussid: Taenia pisiformis, Hydatigera taeniaeformis.  
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED  
 
Ei ole teada  
 
6. KÕRVALTOIMED  
 
Koerad ja kassid taluvad Flubenol KH’d hästi. Mõnedel kassidel võib manustamisjärgselt  
esineda salivatsiooni, mille põhjuseks on kinnihoidmisel tekkinud stress. Sellel nähul puudub  
mõju preparaadi terapeutilisele toimele. Koerte puhul on täheldatud harva esinevat mööduvat  
oksendamist.  
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l loomal 10 looma hulgast) 
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st) 
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st) 
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- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st) 
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud). 
 
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes 
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.  
 
7. LOOMALIIGID  
 
Koer, kass  
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD  
 
Manustada suukaudselt. 
Tavaline annus 1 ml suukaudset pastat 2 kg kehamassi kohta, mis vastab 22 mg flubendasoolile kg 
kehamassi kohta.  
Koerad ja kassid ainult solkmete ja strongüliidide invasiooni korral: 1 ml suukaudset pastat 2 kg 
kehamassi kohta, kord päevas kahel järjestikusel päeval.  
Koerad ja kassid segainvasioonidega:  
1 ml suukaudset pastat 2 kg kehamassi kohta, kord päevas kolmel järjestikusel päeval.  
 
Suukaudset pastat võib manustada ühel kahest alljärgnevast meetodist:  

- vajalik annus manustatakse otse kassi/koera suhu,  
- vajalik annus segatakse söögi hulka (seda meetodit soovitatakse agressiivsete või raskesti 

kontrollitavate loomade puhul).  
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida 
alaannustamist.  
Suusüstla kasutamine: 
Eemaldada kork. Hoida kolbi, samal ajal rõngast vastupäeva keerates, kuni see asub märgi juures, mis 
vastab looma kehamassile (kg). Manustada raviannus. Järgmisel manustamiskorral liita looma 
kehamass näidule, mille juures rõngas asub, ning keerata seejärel rõngast kuni uue sobiva 
annusemärgini.  
Näide: 3 kg kaaluval kassi jaoks keeratakse rõngas 3 kg märgi juurde esimeseks annustamiskorraks, 
teiseks annustamiskorraks 6 kg märgi ja kolmandaks annustamiskorraks 9 kg märgi juurde.  
 
Soovitused regulaarseks annustamiseks  
Koerad:  
Kutsikad: 1...2 nädala vanuses  
Noored koerad: võõrutamisel, seejärel iga 2...3 kuu järel  
Emased koerad: inna ajal  
10 päeva enne ja 10 päeva pärast poegimist  
Täiskasvanud koerad: 3...4 korda aastas  
Kõik koerad: enne vaktsineerimist  
Kassid:  
Kassipojad: 6 nädala vanuses  
Noored kassid: iga 2...3 kuu järel  
Täiskasvanud kassid: 3...4 korda aastas  
Kõik kassid: enne vaktsineerimist  
 
Üks süstal (7,5 ml pastat) on piisav 5 kg kaaluva looma raviks segainvasiooni korral kolmel 
järjestikusel päeval.  
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS  
 
Vt. Punkt 8.  
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10. KEELUAEG  
 
Ei rakendata.  
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED  
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Ärge kasutage seda ravimit, pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“ 
 
12. ERIHOIATUSED  
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule  
Pärast käsitsemist pesta käed.  
 
Tiinus, laktatsioon  
Lubatud kasutada tiinuse ja imetamise ajal.  
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel  
Kuni viiekordse raviannuse manustamise kõrvaltoimeid ei täheldatud. 
 
Sobimatus  
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.  
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD 
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL  
 
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos 
majapidamisprügiga.  
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed 
aitavad kaitsta keskkonda.  
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV  
 
September 2021 
 
15. LISAINFO  
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.  
 
AS Magnum Veterinaaria  
Vae 16  
76401 Laagri  
Harjumaa  
Tel. +372 6 501 920  
 


