
Leaflet  – Version NL DOGMINTH 16 G

BIJSLUITER
DOGMINTH

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL  BRENGEN  EN  DE  FABRIKANT  VERANTWOORDELIJK  VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 

Registratiehouder en fabrikant verantwoordgelijk voor vrijgifte::
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

DOGMINTH 

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Pyranteli embonas (= pyrantelum 7,5 mg) - Natr. alginas - Sorbitol.  70 % non cristallisabile - Silica
colloidalis  anhydrica  -  Methyl.  parahydroxybenzoas  -  Propyl.  parahydroxybenzoas  -  Aqua purificata
ad 1 g.

4. INDICATIE(S)

Dogminth  is  aangewezen  bij  honden  voor  de  behandeling  van  gastro-intestinale  wormziekten  zoals
Toxocara canis, Toxascaris leonina en Uncinaria stenocephala.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

6. BIJWERKINGEN

Er zijn geen bijwerkingen waargenomen.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 

Honden

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN 
TOEDIENINGSWEG(EN)

Dogminth wordt toegediend in een unieke orale dosis.
De dosering bedraagt 5 mg pyrantelbase per kg levend gewicht.

Behandelingsschema:
Het is aangeraden het wormmiddel als volgt toe te dienen
- hondenjongen: vanaf de leeftijd van 2 tot 4 weken alsook op de leeftijd van 7-8 en 12 weken
- teven: onmiddellijk vóór of na de dekking en onmiddellijk vóór het jongen
- andere honden: minstens eenmaal per jaar

Het hierboven aanbevolen behandelingsschema is een “type” posologie die enkel als indicatie wordt
aangegeven.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 

Dogminth spuiten van 16 g:
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De hoeveelheid  toe  te  dienen  pasta  aanpassen  aan  het  gewicht  van  het  dier  met  behulp  van  de
gewichtschaalverdeling die op de cilinder van de spuit afgedrukt is.

Dogminth tube van 24 g:
Door een eenvoudige druk op de tube komt de pasta vrij in de vorm van een lint; daarvan wordt 2cm
pasta per kg levend gewicht toegediend (overeenkomend met een dosis van 5 mg pyrantelbase per kg
levend gewicht). De toe te dienen hoeveelheid pasta wordt bepaald met behulp van de schaalverdeling
die op de doos voorkomt.

De  hoeveelheid  pasta  die  nodig  is  voor  de  behandeling  kan  rechtstreeks  op  de  tong  van  het  dier
aangebracht  worden  of  mag  met  het  voedsel  vermengd  worden.  Er  zijn  geen  bijzondere
voedingsvoorzorgen in acht te nemen.
Dogminth kan zonder gevaar worden toegediend aan honden van elke leeftijd en wordt goed verdragen
door hondenjongen, zelfs bij herhaalde toedieningen.

10. WACHTTIJD 

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 

Bewaren buiten invloed van licht wat de spuiten betreft.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar 
12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

- Er zijn geen bijzondere veiligheidsmaatregelen te nemen door de personen die het product toedienen.
- Dogminth kan in alle veiligheid worden toegediend aan drachtige en zogende teven.
- Bijkomend bij de indicaties vermeld onder rubriek 4, maar waarbij deze parasieten niet endemisch

zijn in Belgie noch in Luxemburg, moeten we noteren dat Dogminth alsook  aangewezen is voor de
behandeling  bij  honden  van  gastro-intestinale  wormziekten  zoals  Ancylostoma  caninum  en
Ancylostoma braziliense.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN 

De gepaste voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het product in het
milieu terechtkomt.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Mei 2014.

15. OVERIGE INFORMATIE

BE-V164096 (spuit van 16 g)
BE-V105506 (tube van 24 g)
Vrije aflevering.
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