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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
ALBENDAZOLE/ PROVET πόσιμο εναιώρημα 2,5% 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
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:  
PROVET Α.Ε.  
Λεωφ. Ποσειδώνος 77 
174 55 Άλιμος, Αττική 
Τηλ.: +30 2105575770-3  
          +30 2105508500 
Fax:  +30 2105575830 
E-mail: vet@provet.gr   
 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ALBENDAZOLE/ PROVET πόσιμο εναιώρημα 2,5% 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Κάθε ml περιέχει:  
Δραστικό συστατικό: 25 mg Albendazole  
Έκδοχα: Aluminium magnesium silicate, Carmellose sodium, Glycerol, Polysorbate 80, Sorbitan 
laurate, Sorbic acid, Benzoic acid, Simeticone, Purified water 
 
4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 
Η αλβενδαζόλη συνιστάται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γαστρεντερικής και πνευμονικής 
νηματώδοσης, της ταινίασης και της χρόνιας ηπατικής διστομίασης των μόσχων, των προβάτων και των 
αιγών. Η αλβενδαζόλη είναι ανθελμινθικό ευρέος φάσματος, αποτελεσματικό κατά των ενήλικων και 
προνυμφικών μορφών πλήθους γαστρεντερικών και πνευμονικών νηματωδών και ορισμένων μεγάλης 
οικονομικής σημασίας πλατυελμίνθων (κεστώδη και τρηματώδη). Επιπλέον, παρουσιάζει και ισχυρή 
ωοκτόνο δράση κατά των αυγών των γαστρεντερικών νηματωδών και εκείνων της Fasciola hepatica. 
Ειδικότερα, η αλβενδαζόλη είναι αποτελεσματική κατά των παρακάτω παρασίτων: 
ΝΗΜΑΤΩΔΗ    ΚΕΣΤΩΔΗ 
Haemonchus spp.                          Moniezia expansa 
Ostertagia spp.                              Avitellina spp. 
Trichostrongylus spp. 
Cooperia spp.          
Nematodirus spp. 
Gaygeria pachyschelis 
Marshallagia marchalli                 ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ  
Oesophagostomum spp.                Fasciola hepatica               
Chabertia spp.                            Fasciola gigantica 
Dictyocaulus spp.                          Fascioloides magna 
Protostrongylus rufescens              Dicrocoelium dendriticum 
Muellerius capillaris   
 
Η αλβενδαζόλη έχει παρασιτοκτόνες ιδιότητες και κατά των προνυμφικών μορφών των κεστωδών 
παρασίτων. 
 
5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Συνιστάται να μη χορηγείται σε νεαρά θηλυκά ερίφια που προορίζονται για αναπαραγωγή.  
 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Δεν έχουν αναφερθεί. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 
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7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 
Μόσχοι, Πρόβατα, Αίγες 
 
8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Χορηγείται από το στόμα. 
Η δοσολογία ποικίλλει ανάλογα με το είδος του παρασίτου. 
- 3,8 mg/ kg σ.β. (6 ml ALBENDAZOLE πόσιμο 2,5%/ 40 kg σ.β.) κατά της γαστρεντερικής 
νηματώδοσης. 
- 7,5 mg/ kg σ.β. (12 ml ALBENDAZOLE πόσιμο 2,5%/ 40 kg σ.β.) κατά της πνευμονικής νηματώδοσης. 
- 10 mg/ kg σ.β. (16 ml ALBENDAZOLE πόσιμο 2,5%/ 40 kg σ.β.) κατά της ηπατικής διστομίασης που 
οφείλεται στη Fasciola hepatica.  
- 15 mg/ kg σ.β. (24 ml ALBENDAZOLE πόσιμο 2,5%/ 40 kg σ.β.) κατά της ηπατικής διστομίασης που 
οφείλεται στο Dicrocoelium dendriticum.  
Στις πολύ έντονες μολύνσεις ή σε σοβαρές επιζωοτιολογικές καταστάσεις συνιστάται η δόση των 15 mg/ 
kg σ.β. 

 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Καμία 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Μόσχοι: Κρέας & εδώδιμοι ιστοί:              6 ημέρες    
Πρόβατα-Αίγες: Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: 7 ημέρες 
Πρόβατα-Αίγες: Γάλα:                                4 ημέρες 
 
11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25

ο
C. 

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 30 ημέρες 
 
12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
Να μη χορηγείται σε έγκυα ζώα στο πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης τους.  
Να μη χορηγούνται δόσεις υψηλότερες των 15 mg/ kg σ.β. στις μοσχίδες και 10 mg/ kg σ.β. στα 
πρόβατα και τις αίγες, εφόσον πρόκειται για ζώα που βρίσκονται στο δεύτερο ήμισυ της εγκυμοσύνης 
τους.  
Να μη χορηγείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στην αλβενδαζόλη. 
Η αλβενδαζόλη στερείται οποιασδήποτε δυσμενούς δράσης πάνω στη γονιμότητα των αρσενικών 
ζώων. 
 
13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα 
μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Φιάλη του 1 L, 2,5 L και 5 L 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 51831/13-07-2012/Κ-0034106 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε 
να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

  
*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου* 

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

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 
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