
Leaflet  – Version NL HORSEMINTH

BIJSLUITER
HORSEMINTH

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

HORSEMINTH

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

Pyranteli  embonas  (=  pyrantelum  152,3  mg)  -  Polysorbatum  80  -  Propyl.  parahydroxybenzoas  -
Methyl.  parahydroxybenzoas  -  Sorbitolum  70  per  centum  cristallisabile  -  Natr.  alginas  -
Aqua purificata pro 1 g.

4. INDICATIE(S)

Behandeling  van gastro-intestinale  parasitosen  veroorzaakt  door  de volwassen  vorm van nematoden
zoals:

Grote palissadeworm : 
-   Strongylus vulgaris
-   Strongylus equinus
-   Strongylus edentatus
-   Triodontophorus spp.

Kleine palissadeworm: -   Cyathostominae
Spoelworm : -   Parascaris equorum   
Oxyuren : -   Oxyuris equi 

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Geen enkele contra-indicatie is gekend.

6. BIJWERKINGEN

Geen enkel ongewenst effect is gekend.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 

Paarden en pony’s.
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8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN 
TOEDIENINGSWEG(EN)

- De dosering bedraagt 6,6 mg pyrantel base per kg lichaamsgewicht.
- De inhoud van de spuit (3.96 g pyrantel base) is geschikt voor de behandeling van een paard van

ongeveer 600 kg.

Behandelingsschema
- Veulens van 2 tot 8 maanden: het vermifugum om de 4 weken toedienen
- Paarden van meer dan 8 maanden: het vermifugum om de 6 à 8 weken toedienen.
N.B. Het verdient aanbeveling de paarden het vermifugum toe te dienen op het einde van de winter, 3
tot 4 dagen vóór ze op het weiland te laten grazen, en de behandeling om de 4 tot 6 weken te herhalen
tijdens de zomer en herfstperiode.
- Zogende merries: Het vermifugum toedienen 3 tot 4 dagen vóór de merries naar het weiland gebracht

worden. Daarna de toediening om de 3 à 4 weken herhalen tot in de herfst.

Horseminth wordt in één enkele gift oraal toegediend.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 

1. Naargelang het gewicht van het te behandelen dier, de mobiele ring instellen op één van de standen
van de gewichtsschaalverdeling bedrukt op de zuiger.

2. Verwijder de beschermkap dat zich bevindt op de spuit.
3. Het is aangeraden de pasta op de bovenzijde van de tong aan te brengen. Breng de

spuit in de mond van het dier ter hoogte van de mondhoeken. Richt de spuit naar achter en druk op
de zuiger, de pasta wordt zo op de tongbasis aangebracht.
Deze methode voorkomt normaal elke teruggave van het product. Het is mogelijk het dier te helpen
bij slikken door zijn kop met de hand omhoog te houden.

4. Als enkel een deel van de pasta gebruikt werd, de beschermkap terugplaatsen en de spuit bewaren
in een koele en droge ruimte met het oog op het hergebruiken van het product.

Het product kan in alle veiligheid worden toegediend aan paarden en pony's van gelijk welke leeftijd.
Geen enkele bijwerking is gemeld. 
Bijkomende behandelingen kunnen nodig zijn bij  dieren die in plaatsen gehouden worden waar een
herinfectie mogelijk is.

10. WACHTTIJD 

0 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 

Bescherm tegen licht, 
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar 12. SPECIALE
WAARSCHUWING(EN)

Vermijd elk contact met de huid. Handen of elk ander deel van het lichaam wassen na contact met het
product.
Gebruik tijdens dracht en lactatie: Horseminth kan in alle veiligheid worden toegediend aan drachtige
of zogende merries.
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13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN 

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou
terecht komen.

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

Mei 2014.

15. OVERIGE INFORMATIE

BE-V108875
Vrije aflevering. 
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