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B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: 

 

Banminth στοματική πάστα για σκύλους 21,62 mg/gr. 

 

 

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο:  

Zoetis Hellas S.A  

Μεσογείων 253-255 

Ν. Ψυχικό 154 51 

Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: +302106791900 

Φαξ: + 30 210 6748010 

E-mail: infogr@zoetis.com 

  

 

Tοπικός διανομέας στην Κύπρο:  

VitaTrace Nutrition Ltd  

2033, Στρόβολος,  

Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22 426527 

Φαξ: +3572249835 

E-mail: reception@vitatrace.com  

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ: 83108/25-11-2011 

ΚΥΠΡΟΣ: 14152 

 

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: 

Zoetis Belgium SA, LLN, Belgium. 

 

 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

 

Banminth στοματική πάστα ανοικτού κίτρινου χρώματος για σκύλους 21,62 mg/gr. 

 

 

3.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Κάθε 1g του προϊόντος περιέχει: 

 

Δραστικό(ά) συστατικό(ά): 

Pyrantel Pamoate (αντιστοιχεί με 7, 5 mg Pyrantel base)  21, 62 mg 

 

Έκδοχα: 

Sodium Alginate 

Sorbitol Solution 70% 

Silicon Dioxide Colloidal 

Methylparaben 

Propylparaben 

Purified Water 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 

Το Banminth πάστα για σκύλους, ενδείκνυται για τον έλεγχο και την θεραπεία παρασιτώσεων που οφείλονται σε 

νηματώδεις σκώληκες του γαστροεντερικού σωλήνα του σκύλου. 

Το Banminth είναι ιδιαίτερα δραστικό εναντίον των παρακάτω παρασίτων του σκύλου: 

-Toxocara canis. 
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-Toxascaris leonina 

-Uncinaria stenocephala 

-Ancylostoma caninum 

-Ancylostoma braziliensis 

 

 

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

 

Δεν αναφέρεται καμία αντένδειξη, εφόσον τηρηθούν οι συνθήκες καλής φύλαξης και δοσολογίας. 

 

 

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως: 

 

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη 

 διάρκεια της θεραπείας) 

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα) 

- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα) 

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα) 

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα) 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο 

οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 

 

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 

Σκύλοι. 

 

 

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

To Banminth πάστα για σκύλους μπορεί να χορηγηθεί είτε απευθείας στο στόμα με την βοήθεια σπάτουλας, είτε 

αναμεμειγμένο με την τροφή. To Banminth χορηγείται στην δόση των 2 cm πάστας ανά kg σ.β. 

Κάθε σωληνάριο 24g επαρκεί για 6 kg σ.β. 

 

Δοσολογικό σχήμα: 

Προβείτε σε προγραμματισμένες δόσεις στις πιο κάτω φάσεις της ζωής του σκύλου. 

 

Προληπτική αγωγή: 

Κουτάβια που θηλάζουν: Πρώτη δόση σε ηλικία 2 εβδομάδων, επαναλαμβανόμενη κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τον 

απογαλακτισμό. Μετά την περίοδο απογαλακτισμού, θα πρέπει η χορήγηση να γίνεται ανά 3 μήνες. 

Σε κουτάβια που απομακρύνονται από την μητέρα τους και δεν έχει εφαρμοστεί το παραπάνω πρόγραμμα, 

προτείνεται η άμεση χορήγηση μιας δόσης με δύο επαναλήψεις σε μεσοδιάστημα 10 ημερών. 

Όταν υπάρχει κουτάβι που προέρχεται από μια τοκετοομάδα στην οποία δεν έχει ακολουθηθεί το πρόγραμμα 

ρουτίνας που προτείνεται για τα κουτάβια, συνιστάται το ακόλουθο πρόγραμμα: 

Μία δόση την ημέρα της άφιξης, μία την 10
η
 ημέρα και μία την 20

η
 ημέρα μετά την άφιξη. Στη συνέχεια, 

ακολουθείστε το πρόγραμμα που ενδείκνυται για τα κουτάβια. 

 

Θηλυκοί σκύλοι: 

Σκύλοι που εγκυμονούν: Mία δόση στο μέσο της εγκυμοσύνης (περίπου την 30
η
 μέρα της κυοφορίας) 

Σκύλοι σε γαλουχία: 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό και ακολούθως κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τον απογαλακτισμό 

των κουταβιών. Συστήνεται να γίνεται ταυτόχρονη χορήγηση στη μητέρα και στα κουτάβια που θηλάζουν. 

 

Ενήλικοι σκύλοι: Από την ηλικία των 6 μηνών μία χορήγηση ανά 3 μήνες. 

 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

Προς διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιήστε τον μετρητή πάνω στο κουτί της συσκευασίας. 
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10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Δεν απαιτείται. 

 

 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 

 

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. 

 

 

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 

 

Καμία. 

 

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα: 

Καμία. 

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό 

προϊόν σε ζώα: 

Αποφύγετε την επαφή του φαρμάκου με το δέρμα.  

Πλύνετε καλά τα χέρια σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος που ήρθε σε επαφή με το φάρμακο. 

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά. 

 

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση ή επαφή με το δέρμα, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια 

και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού 

προϊόντος. 

 

Εγκυμοσύνη, Γαλουχία: 

Το Banminth πάστα για σκύλους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και γαλουχίας. 

 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: 

Δεν είναι γνωστή καμία. 

 

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα): 

Το Banminth πάστα για σκύλους, έχει ευρύτατα περιθώρια ασφαλείας για όλες τις ηλικίες, συπεριλαμβανομένων 

και των μικρών σκύλων. 

 

Ασυμβατότητες: 

Δεν ισχύει. 

 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά 

αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η πυραντέλη είναι μία ευρέος φάσματος ανθελμινθική ουσία της οικογένειας των τετραυδροπυριμιδινών η οποία 

είναι δραστική εναντίων των κυριοτέρων γαστρεντερικών νηματελμίνθων του σκύλου και της γάτας.  

Η πυραντέλη δρα στις νευρομυϊκές συνάψεις των μυϊκών κυττάρων των παρασίτων, προκαλώντας τη σπαστική 

παράλυσή τους, την αποβολή τους από το ξενιστή και τελικά το θάνατό τους.  
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Η παμοϊκή πυραντέλη είναι δυσδιάλυτη στο νερό και δεν απορροφάται εύκολα με αποτέλεσμα να δρά στα 

παράσιτα του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου, αναλλοίωτη. 

Κανονικά δοσολογικά σχήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ένα σημαντικό αντιπαρασιτικό έλεγχο. 

Παρατεταμένες χορηγήσεις είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ανθεκτικά στελέχη παρασίτων έναντι της 

δραστικής ουσίας. 

 

Συσκευασία: 

Kουτί που περιέχει σωληνάριο των 24 gr. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να 

απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου* 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793 777  

 


