
Vitaminthe 
 
 
Aard van het middel 
Anthelminticum. 
 
Benaming van het diergeneesmiddel 
Vitaminthe ontwormpasta 
 
Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen 
per ml: 
Werkzaam bestanddeel: 
niclosamide 240 mg 
oxibendazol 30 mg. 
Indicatie(s) 
 
    spoelwormen: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina; 
    zweepwormen: Trichuris vulpis; 
    haakwormen: Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala; 
    lintwormen: Dipylidium spp. of Taenia spp. 
 
De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen 
 
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. 
Draag daartoe handschoenen. 

 
Voorzorgen 
 
Dracht: Tijdens de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het lichaam hiermee niet bereikt 
worden 
Lintwormen (Dipilydium Caninum) worden overgebracht door vlooien. Herbesmetting wordt voorkomen door ook 
vlooien optimaal te bestrijden, zowel het dier als de omgeving. 
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. 
 
Bijwerkingen 
 
Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 
Hond en kat. 
 
Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening 
 
Eenmalig 15 mg oxibendazol en 120 mg niclosamide per kg lichaamsgewicht (dit komt overeen met 1 ml per 2 kg 
lichaamsgewicht). 
Toedieningswijze: Vitaminthe dient in een éénmalige dosering achter op de tong van het dier te worden ingegeven. 
De benodigde hoeveelheid kan ook door wat voedsel gemengd worden. 
 
Ontwormingsschema 
 
Het ontwormingsschema komt overeen met het uniforme advies van de ESCCAP (European Scientific Council 
Companion Animal Parasites: www.esccap.org). Altijd alle honden en katten in huis tegelijk ontwormen. 
 
Drachtige dieren: tijdens de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het lichaam hiermee niet 
bereikt worden. 
Lacterende dieren: na de geboorte dient het moederdier tegelijk met de behandeling van de zogende pups of 
kittens ontwormd te worden. 
Pups: behandelen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken. Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar 
oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden. 
Kittens: behandelen op een leeftijd van 3, 5, 7 en 9 weken. Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar 
oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden. 
Alle andere honden en katten: minimaal 4 keer per jaar ontwormen en indien wormen in ontlasting en/of braaksel 
waargenomen worden. 
 
Wachttermijn 
Niet van toepassing. 
 



 
 
De in acht te nemen houdbaarheidstermijn 
Anderhalf jaar na productiedatum, mits bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard. 

 
Speciale waarschuwingen 
Niet toedienen aan drachtige dieren. 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten 
hiervan 
 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te 
worden verwijderd. 
 
De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien** 
15 maart 2010 
 
Overige informatie 
 
Attentie 
In verband met het risico van spugen/braken kort na toediening, dient vermeden te worden dat dit kan gebeuren 
op tapijt of ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig mogelijk reinigen met uitsluitend schoonwater 
zonder reinigingsmiddelen. 
 
Verpakking 
 
Doosje met 1 injector 5 ml (1 doseerstreep = ¼ ml) 
Doosje met 1 injector 10 ml (1 doseerstreep = 1 ml) 
Doosje met 1 injector 25 ml (1 doseerstreep = 5 ml) 
 
Registratienummer: REG NL2896 


