
 
 

 

ЛИСТОВКА: 
 

Дехинел 230 mg/20 mg филмирани таблетки за котки 
Dehinel 230 mg/20 mg film-coated tablets for cats 

 
1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ 
 
Притежател на лиценза за употреба: 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения 
 
Производител, отговорен за освобождаване на партидата: 
KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Хърватия 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия 
 
 
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ 
 
Дехинел 230 mg/20 mg филмирани таблетки за котки 
Dehinel 230 mg/20 mg film-coated tablets for cats 
 
Pyrantel embonate/praziquantel 
 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ 
 
Всяка филмирана таблетка съдържа: 
Активни субстанции: 
Pyrantel embonate 230 mg (еквивалентен на 80 mg pyrantel) 
Praziquantel  20 mg 
 
Бяла до почти бяла, двойноизпъкнала, овална филмирана таблетка с делителна черта от едната 
страна. Таблетката може да бъде разделена на равни половини. 
 
 
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 
 
За лечение на смесени опаразитявания с кръгли червеи (нематоди) и плоски червеи (цестоди) 
при котки, причинени от: 

- възрастни форми на аскариди (нематоди): Toxocara cati (syn. mystax) 
- възрастни форми на анкилостоми: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense 
- плоски червеи (цестоди):  Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigena 

(Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei. 
 
 
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от 
ексципиентите. 
Виж т. 12. 
  
 



 
 

 

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 
 
В изключително редки случаи могат да се появят леки и преходни нарушения на 
храносмилателния тракт, като повишено слюноотделяне и/или повръщане, и леки и преходни 
неврологични нарушения, като атаксия. 
 
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в 
тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите 
Вашия ветеринарен лекар.  
 
7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП 
 
Котки. 
 
 
8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
Дозиране: 5 mg празиквантел и 20 mg пирантел (57.5 mg пирантел ембонат на kg телесна маса. 
Това съответства на 1 таблетка на 4 kg телесна маса. 
 

Телесна маса Таблетки 
1,0  -  2,0 kg 
2,1  -  4,0 kg 
4,1  -  6,0 kg 
6,1  -  8,0 kg 

1/2 
1 
1 1/2 
2 

 
Котенца с телесна маса по-малка от 1 kg не трябва да бъдат третирани с продукта, тъй като 
правилното дозиране при такива котки може да е неизпълнимо. 
 
Начин на приложение: 
За перорално приложение. 
Таблетките трябва да бъдат поставяни директно в устата, но могат да се прилагат  
в малки количества в храната, ако е необходимо. 
Продължителност на употребата: 
Еднократно третиране. 
 
 
9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
При опаразитяване с аскариди, особено при котенца, не може да се очаква пълно елиминиране, 
така че рискът от инфектиране за хората може да перзистира. Ето защо, многократните 
третирания трябва да се извършват с подходящо антинематодно средство на 14-дневни 
интервали до 2-3 седмици след отбиването. 
 
 
10. КАРЕНТЕН СРОК 
 
Не е приложимо. 
 
 
11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 
 
Да се съхраняват неизползваните части от разполовените таблетки под 25 °C.  



 
 

 

Всеки път, когато неизползвана част от таблетката се съхранява до следваща употреба, тя 
трябва да се върне в отвореното гнездо на блистера и да се съхранява на безопасно място далеч 
от погледа и на недостъпни за деца места. 
Срок на годност на разполовените таблетки след първо отваряне на първичната опаковка: 
1 месец. 
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, 
посочен върху етикета след „Годен до:/EXP:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от 
този месец. 
 
 
12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: 
Опаразитяването с плоски червеи при котки възниква най-рано в третата седмица от живота. 
Бълхите служат като междинни гостоприемници на един широко разпространен вид цестод – 
Dipylidium caninum. Може да възникне повторно заразяване с цестоди, ако не се предприеме 
контрол на междинните гостоприемници като бълхи, мишки и други. 
Трябва да се внимава да се избягват следните практики, защото те увеличават риска от развитие 
на резистентност и в крайна сметка могат да доведат до неефективно лечение: 
- твърде честа и многократна употреба на антихелминти от един и същи клас, за продължителен 
период от време. 
- прилагане на по-ниска доза, което може да се дължи на подценяване на телесната маса или 
неправилно приложение на продукта. 
 
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на 
животните: 
При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката или етикета на продукта. 
В интерес на добрата хигиена, лицата, прилагащи таблетките директно на котката или след като 
са я прибавили към храната на котката, трябва да измият ръцете си след това. 
 
Други предпазни мерки:  
Ехинококозата представлява риск за хората. Тъй като ехинококозата подлежи на задължително 
докладване пред Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), трябва да 
бъдат получени специфични насоки за лечението и проследяването, както и за опазване 
здравето на хората, от страна на съответния компетентен орган. 
 
Бременност: 
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност. 
Продуктът не се  прилага по време на бременност, но може да се прилага по време на лактация. 
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: 
Да не се използва едновременно с пиперазинови съединения, тъй като специфичните ефекти на 
пиперазин (невромускулна парализа на паразитите) могат да инхибират ефикасността на 
пирантел (спастична парализа на паразитите). 
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): 
Симптоми на предозиране не възникват при по-малко от 5 пъти над препоръчаната доза. 
Първият очакван признак на интоксикация е повръщане. 
 
Основни несъвместимости: 
Не е приложимо. 
 
 



 
 

 

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ 
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА 

 
ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води. 
Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат 
за опазване на околната среда. 
 
14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 
 
 
02/2020 
 
15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Кутия с 1 блистер с 2 таблетки. 
Кутия с 2 блистера с 2 таблетки.  
Кутия с 1 блистер с 10 таблетки. 
Кутия с 3 блистера с 10 таблетки. 
Кутия с 5 блистера с 10 таблетки. 
Кутия с 10 блистера с 10 таблетки. 
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 
 
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с 
териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба. 
 
Крка България ЕООД 
Тел: 02 962 34 50 
Факс:02 962 35 20 
Ел. поща: info.bg@krka.biz 
 


