
Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg tablete, Ena tableta vsebuje: Zdravilne učinkovine: 150 mg 
febantela, 50 mg pirantela, kar ustreza 144 mg pirantelijevega embonata, 50 mg prazikvantela. 
Svetlo rjave do rjave z okusom po mesu, v obliki kosti, tableta z zarezo na obeh straneh, ki jih 
lahko razdelimo na polovici. Indikacije: Za zdravljenje mešanih infestacij z glistami in trakuljami: 
Gliste: Askaridi  (odrasli in pozni nezreli stadij): Toxocara canis, Toxocara leonina, Ankilostomidi 
(odrasli stadij)  Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Bičeglavec (odrasli stadij): Trichuris 
vulpis, Trakulje (odrasli in pozni nezreli stadij) Echinococcus granulosus, Echinococcus multiloculari, 
Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp. Za zdravljenje infekcij s praživaljo Giardia 
spp. pri mladičih in odraslih psih. Kontraindikacije: Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na 
zdravilne učinkovine ali na katero koli pomožno snov. Ne uporabite med prvo in drugo tretjino 
brejosti (glejte poglavje 12). Za peroralno dajanje. Odmerjanje: Priporočeni odmerek za zdravljenje 
psov, 1 tableta na 10 kg telesne mase (15 mg febantela, 14,4 mg pirantelijevega embonata in 5 
mg prazikvatela/kg telesne mase). Ni za uporabo pri psih, ki tehtajo manj kot 2 kg. Za zdravljenje 
infestacij z Giardio spp.: Priporočen odmerek je potrebno dajati tri zaporedne dneve. Potrebno 
je temeljito čiščenje in razkuževanje okolja živali, da se prepreči ponovna infestacija, predvsem v 
primerih psarn/vzrej.
Drontal cat filmsko obložene tablete za mačke Zdravilna(e) učinkovina(e): Ena 339 mg tableta 
vsebuje: Pirantelijev embonat 230,0 mg (80 mg baza pirantela), Prazikvantel 20,0 mg. Za celoten 
seznam pomožnih snovi, glejte poglavje 6.1. Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah: 
Dehelmintizacija mačk. Za zdravljenje mešanih infestacij z glistami in trakuljami: Gliste: Askaridi 
odrasli stadiji Toxocara cati (syn. mystax) Ankilostomidi- odrasli stadiji Ancylostoma tubaeforme, 
Ancylostoma braziliense, Trakulje Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera 
(Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., oyeuxiella spp. Ker se okužba s trakuljo pri mačkah ne 
pojavi pred tretjim tednom starosti, je zdravljenje z Drontalom Cat  indicirano
po tretjem tednu. Kontraindikacije: Drontal Cat ne dajemo brejim mačkam. Ne dajemo mladičem,
mlajših od 6 tednov. Odmerjanje in pot uporabe: Odmerek: 5 mg prazikvantela in 57,5 mg 
pirantelijevega embonata (20 mg pirantel baze) na kg telesne mase. To ustreza 1 tableti na 4 kg 
telesne mase. Imetnik dovoljena za promet: Bayer d.o.o. Ljubljana, Bravničarjeva 13, 1000 
Ljubljana, Slovenija 

Ne čakajte, da 
vam povedo

Zdravite vaše ljubljenčke
proti glistam

Znebite se glist,  
 dajte vašim ljubljen kom

Izvedite več o glistah
in razglistenju

Obiščite: 
mypetandi.bayer.com

Drontal   za mačke ®

Drontal    plus za pse®

POMNITE
Obiščite svojega veterinarja, če imate kakršna koli vprašanja 
glede zdravstvenega stanja vašega ljubljenčka.

Plus XL

Plus

Učinkovit proti glistam in 
trakuljam
Lahko se daje
Tableta se lahko daje s hrano ali 
brez
Lahko se daje mačjim mladičem 
nad 6 tednov starosti
Ne daje se med brejostjo, a 
lahko daje med laktacijo

Učinkovit proti glistam in 
trakuljam
Z okusom po mesu in v obliki 
kosti
Lahko se daje mladičem nad 2 
kg telesne teže
Varen za uporabo v času 
zadnje tretjine brejosti in v 
laktaciji
Tablete se lahko daje s hrano 
ali brez



Kaj so notranji 
zajedavci?

Kako pogosto naj dam 
sredstvo proti notranjim 
zajedavcem? 

Notranji zajedavci so najpogostejši zajedavci pri 
mačkah in psih ter lahko vplivajo na prebavni 
sistem vašega ljubljenčka, ne da bi opazili 
kakršne koli znake. 

Kako se ljubljenček okuži z 
notranjimi zajedavci?

Dobra praksa
Pojdite k veterinarju vsaj enkrat na leto, da skupaj 
vzpostavite načrt razglistenja, ki bo najbolj odgovarjal vam in 
vašemu ljubljenčku.

(1)www.esccap.org

Pasji mladički (od 2 tedna starosti)
Mačji mladički (od 3 tedna starosti)
• 1 zdravljenje vsake 2 tedna dokler sesajo

Mladi psi in mačke (do starosti 6 mesecev)
•  mesečno dajanje do starosti 6 mesecev

Odrasli (nad 6 mesecev)

Breje psice/mačke

Zelo težko je reči ali ima vaš kuža ali muca notranje 
zajedavce, saj so le ti skriti v črevesju vašega 
ljubljenčka.

Infestacija z zajedavci je zelo nelagodna za vašega 
ljubljenčka, saj lahko med drugim povzroča bruhanje, 
drisko, spremembo apetita, izgubo telesne teže.

Nekateri notranji zajedavci se lahko prenesejo tudi na 
ljudi. Otroci in starejši ljudje so posebej izpostavljena 
skupina. Notranji zajedavci lahko povzročajo manjše 
probleme a tudi resnejše bolezni. 

Pogosto ne opazimo, da imajo naši ljubljenčki notranje 
zajedavci, čeprav lahko vidimo naslednje znake:

Nevarnost za zdravlje vašega 
ljubljenčka in vaše družine

Kakšni so znaki, da ima moj 
ljubljenček notranje 
zajedavce? 

Z zaužitjem 
glodalcev, ptičev 
ali pa celo pojedo 
bolho (ob lizanju, 

umivanju), ki 
vsebuje larvalno 
stopnjo gliste.

Z zaužitjem jajčec 
glist v okolju (zemlja, 

trava, pesek, itd).

Okuži se od matere: 
mladiček pride v 

kontakt z zajedavcem 
že v maternici in se 

že rodi okužen. Pasji 
in mačji mladiči se 
okužijo z notranjimi 

zajedavci s sesanjem. 

Temelji na priporo ilu strokovnjakov

«Vožnja po zadnjici»
Ko trakuljin odrivek pogleda iz zadnjice vašega 

ljubljenčka, to povzroča srbenje. V tem primeru se 
začne ljubljenček z zadnjico drsati po tleh, da se znebi 

srbenja, čemur rečemu vožnja po zadnjici. 

Simptomi, ki niso vezani na prebavo
Te simptomi so nesijoča dlaka, otožnost, pomanjkanje 
energije in pojav velikega trebuščka posebej pri pasjih 

mladičkih 

Prekomerno lizanje zadnjice
Prekomerno lizanje zadnjice je tudi znak 
prekomernega srbenja in s tem želi vaš ljubljenček 
oblažiti srbenje. 

«Riževa zrnca» v blatu
Trakulje ležejo jajčeca, odrivke, ki spominjajo na 
riževa zrnca in so vidna v blatu

Odvisno od tveganja za okužbo in načina 
življenja vašega ljubljenčka. Če tveganje ni 
znano, je potrebno zdraviti vsaj 4-krat letno

2  do 3 dni pred porodom
Vsake 2 tedna po porodu (2, 4, 6 in 8-mi teden)


