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febantel, pyrantelembonat, prazikvantel

Maskmedel för hundar!
Tar kål på de vanligaste maskarna hos hundar
Fungerar även som avmaskning mot echinokockos
(orsakad av bandmask), vilket krävs för resande hundar
och rekommenderas till jakthundar
Med köttarom*
Kräver ingen fasta före 		
administreringen

Kan ges som sådan eller 		
blandad i mat
Engångsdos

*De flesta hundar äter tuggtabletten utan tvång, eftersom
läkemedlet prazikvantel är överdraget med ett lipidskikt och
tabletten innehåller smakämne.
Två styrkor och två förpackningsstorlekar – delbara smaktabletter för
exakt dosering.

VELOXA

VELOXA

150 mg/144 mg/50 mg

525 mg/504 mg/175 mg

För små hundar

Dos

För stora hundar

Dos

2,5 - 5 kg

½

17,5 kg

½

5 - 10 kg

1

17,5 - 35 kg

1

10 - 15 kg

1½

35 - 52,5 kg

1½

15 - 20 kg

2

52,5 - 70 kg

2

1 tuggtabl./10 kg kroppsvikt

1 tuggtabl./35 kg kroppsvikt

febantel, pyrantelembonat,
prazikvantel

Maskmedel för hundar!
ADULTA
STADIER

IMMATURA
STADIER

Toxocara canis

x

x*

Toxascaris leonina

x

x*

Uncinaria stenocephala

x

-

Ancylostoma caninum

x

-

Trichuris vulpis

x

-

Echinococcus spp.

x

x

Taenia spp.

x

x

Dipylidium caninum

x

x

PARASITART

SPOLMASK
HAKMASK
PISKMASK
BANDMASK
* Sena stadier
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Veloxa vet 150 mg/144 mg/50 mg och 525 mg/504 mg/175 mg tuggtabletter för hund
Aktiva substanser: febantel, pyrantelembonat, prazikvantel. Användningsområden:
Avmaskningsmedel för vuxna hundar och hundvalpar som skall användas då hunden samtidigt
är angripen av rundmask och bandmask. Dosering: Veloxa 150/144/50 mg: 1 tuggtablett/10 kg
kroppsvikt. Veloxa 525/504/175 mg: 1 tuggtablett/35 kg kroppsvikt. Tuggatabletten kan ges
som sådan eller blandad i hundens mat. Administreringssätt: Ges via munnen. Biverkningar:
Övergående, milda biverkningar i mag-tarmkanalen (t.ex. kräkningar) kan förekomma i
mycket sällsynta fall. Förpackningar: 150 mg/144 mg/50 mg 2 tuggtabletter och 8 tuggtabletter.
525 mg/504 mg/175 mg 2 tuggtabletter och 8 tuggtabletter. Innehavare av godkännande för
försäljning: Lavet Pharmaceuticals Ltd., Ungern. Marknadsförs av: Vetcare Finland Oy, vetcare.fi.
LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DETTA LÄKEMEDEL.

