
Mansonil All Worm
Cat

®

tabletten
voor katten

Naam en adres van de houder van de vergun-
ning voor het in de handel brengen en de 
fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte,
indien verschillend
Registratiehouder
Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Duitsland

Benaming van het diergeneesmiddel
Mansonil® All Worm Cat

Gehalte aan werkzame en overige
bestanddelen
Pyrantelembonaat 230,0 mg - Praziquantel 20,0 mg 
- Maïszetmeel - Microkristallijn cellulose - Poly-
vidone - Magnesiumstearaat - Colloïdaal anhyd-
risch siliciumdioxide - Hydroxypropylmethylcel-
lulose - Polyethyleenglycol 4000 - Titaandioxide 
pro comp. una.

Indicaties
Voor de behandeling van mengbesmettingen met 
rondwormen en lintwormen bij katten, veroor-
zaakt door:

Spectrum Wormspecies

spoelwormen Toxocara cati
 Toxascaris leonina

haakwormen Ancylostoma tubaeforme

lintwormen Dipylidium caninum
 Taenia spp.
 (T. pisiformis, T. hydatigena,
 T. ovis,  T. multiceps,
 T. serialis, T. taeniaeformis)
 Echinococcus multilocularis

Contra-indicaties
Niet combineren met piperazine.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel 
bestemd is
Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van
gebruik en van toediening
DOSERING
5 mg praziquantel en 57,5 mg pyrantelembonaat 
per kg lichaamsgewicht. Dit correspondeert met 
één tablet per 4 kg lichaamsgewicht.

WIJZE VAN TOEDIENING
Orale toediening.
De tabletten kunnen als dusdanig of in een vlees-
balletje toegediend worden. Ze kunnen ook ge-
plet en met het voedsel gemengd worden. Dieet-
maatregelen zijn niet nodig.

BEHANDELINGSDUUR
Eénmalige toediening.

Wachttermijn
Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Niet bewaren boven 25°C. Niet in de koelkast be-
waren of invriezen.
Het preparaat is houdbaar tot de vervaldatum 
vermeld op de verpakking. De vervaldatum be-
staat uit de letters „EXP“ (expiratie), gevolgd door 
6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en 
de volgende vier het jaar.

Speciale waarschuwingen
Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het
verwijderen van niet-gebruikte of eventuele 
restanten hiervan
Geen.
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