
1.  NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF  
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ 
DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGOD-
KENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCH-
FRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA 
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway, Irland 
Repræsentant: 
VivaVet ApS, Ved Sundet 4, 3060 Espergærde

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN 
Exitel Plus 
150/144/50 mg tabletter til hund 
Febantel/Pyrantelembonat/Praziquantel

3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG  
ANDRE INDHOLDSSTOFFER 
En tablet indeholder:  
Aktive stoffer:   
Febantel 150 mg 
Pyrantel 50 mg (svarende til 144 mg pyrantel-
embonat) 
Praziquantel  50 mg  
Andre indholdsstoffer:  
Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, 

 magnesiumstearat, silica, kolloid vandfri, croscar-
mellosenatrium, natriumlaurilsulfat.  
Tilsat smag af svinekød. 
Udseende:  
En lysegul tablet med kryds delekærv på den 
ene side. Tabletterne kan deles i to halve eller 
fire kvarte dele.

4. INDIKATIONER 
Behandling af infestationer hos hund med 
rundorm og bændelorm af følgende arter: 
Rundorme:  
Spoleorm:  Toxocara canis, Toxascaris leonine 
(voksne og næsten modne stadier) 
Hageorm:  Uncinaria stenocephala, Ancylostoma 
caninum (voksne stadier) 
Piskeorm:  Trichuris vulpis (voksne stadier). 
Bændelorme:  Echinococcus species, (E. granu- 
losus, E. multilocularis), Taenia species, (T. hyda-
tigena, T. pisiformis, T.taeniformis), Dipylidium 
caninum (voksne og umodne stadier).

5. KONTRAINDIKATIONER 
Må ikke anvendes samtidigt med produkter,  
der indeholder piperazin. Bør ikke anvendes 
i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive 
stoffer eller over for et eller flere af hjælpe-
stofferne.

6. BIVIRKNINGER 
I meget sjældne tilfælde er der observeret gas-
trointestinale forstyrrelser (diarré, opkastning). 
Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller 
andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne 
indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. 
Bivirkninger kan dermed blive indberettet til 
Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger 
kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette 
bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på  
www.meldenbivirkning.dk .

7. DYREARTER 
Hund

8. DOSERING FOR HVER DYREART,  
ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ 
Engangsdosis. Kun til oral anvendelse. Hvis der 
er risiko for reinfestationer, bør der rådføres med 
dyrlægen vedrørende behov og frekvens af 
gentagen administration. 
Den anbefalede dosis er: 15 mg/kg febantel,  
5 mg/kg pyrantel (svarende til 14,4 mg /kg

 pyrantelembonat) og 5 mg/kg praziquantel.
 Dette svarer til 1 Exitel Plus tablet/10 kg (22 lbs)  

legemsvægt.  
Tabletten kan gives direkte til hunden eller skjult 
i foderet. Faste er ikke nødvendigt før eller efter 
behandling.

DOSERINGSTABEL

 Legemsvægt (kg) Tabletter

 ½ - 2,5 ¼ 

2,6-5,0 ½ 

5,1-10,0 1 

10,1-15,0 1 ½ 

15,1-20,0 2 

20,1-25,0 2 ½ 

25,1-30,0 3 

30,1-35,0 3 ½ 

35,1-40,0 4

 >40 1 tablet pr. 10 kg

 
Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have 
foreskrevet anden anvendelse eller dosering 
end angivet i denne information.  
Følg altid dyrlægens anvisning og oplysning-
erne på doseringsetiketten.

Indlægsseddel

Exitel Plus
150/144/50 mg  tabletter til hund

Febantel/Pyrantelembonat/Praziquantel



9.    OPLYSNINGER  OM KORREKT ANVENDELSE 
For at sikre korrekt dosering bør legemsvægt 
bestemmes så nøjagtigt som muligt.  

10. TILBAGEHOLDELSESTID 
Ikke relevant

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER 
VEDRØRENDE OPBEVARING 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Dette veterinærlægemiddel kræver ingen sær-
lige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  
Kassér ikke anvendte, delte tabletter. 
Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter 
den udløbsdato, som er angivet på blisterkort 
og æske efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste 
dag i den nævnte måned.

12. SÆRLIGE ADVARSLER 
Lopper tjener som værtsdyr for en af de almin-
delige bændelorm  - Dipylidium Caninum. 
Angreb med bændelorm kan indtræffe igen, 
medmindre der foretages kontrol af mellem-
værter såsom lopper, mus etc. Infestationer 
med bændelorm er usandsynligt hos hvalpe, 
der er under 6 uger gamle. 
Parasitter kan udvikle resistens overfor en 
vis gruppe af ormemidler, som følge af ofte 
gentaget anvendelse af et ormemiddel fra 
denne gruppe. 
Interaktion med andre lægemidler og andre 
former for interaktion: 
Må ikke anvendes samtidig med produkter, 
der indeholder piperazin, da pyrantel og pipe-
razins anthelmintiske virkning antagoniseres. 
Samtidig brug af andre kolinerge lægemidler 
kan have toksisk virkning. 
Særlige forsigtighedsregler for personer, der 
administrerer lægemidlet: 
I tilfælde af indtagelse af tabletterne ved hæn-
deligt uheld, skal der straks søges lægehjælp, 
og indlægssedlen vises til lægen. Af hensyn til 
god hygiejne bør personer, der administrerer 
lægemidlet direkte til hunden eller i hundens 
foder, vaske hænder efterfølgende. 
Echinococcose udgør en fare for mennesker. 
Da echinococcose er en anmeldepligtig 
sygdom til Verdensorganisationen for dyre-
sundhed (OIE), skal specifikke retningslinjer 
vedrørende behandling og opfølgning samt 
vedrørende beskyttelsesforanstaltninger for 
mennesker indhentes fra den relevante kom-
petente myndighed.  
Anvendelse under drægtighed og die-
givning:  
Laboratorieundersøgelser af får og rotter har 
afsløret teratogene virkninger ved høj dosis 
febantel.  
Den angivne dosis må ikke overskrides ved 
behandling af drægtige tæver. 
Der er ikke foretaget undersøgelser af hunde 
under den tidlige drægtighed. Produktet bør 

derfor kun bruges under drægtighed efter 
den af dyrlægen foretagne analyse af risiko og 
fordele. Produktet bør ikke bruges til hunde 
under de første 4 uger af drægtighed. 

 
Overdosering: 
Kombination af febantel, pyrantelembonat og 
praziquantel er veltolereret i hunde. Studier 
har vist, at en enkeltdosis på 5 gange den 
anbefalede dosis eller mere, medførte opkast-
ninger.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER 
VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGE-
MIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM 
NØDVENDIGT 
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf 
bør destrueres i henhold til lokale retnings-
linjer. 
Kontakt din dyrlæge/apotekspersonale ved-
rørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke 
længere findes anvendelse for. Disse foranstalt-
ninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF 
INDLÆGSSEDLEN 
07/2015

15. ANDRE OPLYSNINGER 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 
40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 
104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 2004, 206, 
250, 280, 300, 500 eller 1000 tabletter. 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis 
markedsført.

 
Nyeste indlægsseddel for dette lægemiddel 
kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 
Du bedes kontakte den lokale repræsentant 
for indehaveren af markedsføringstilladelsen, 
hvis du ønsker yderligere oplysninger om 
dette lægemiddel.

 LA10037


