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ЕНВАЙР для собак 

(таблетки по 0,65 г) 

листівка-вкладка 
 

Опис 

Таблетки від світло-жовтого до темно-жовтого кольору, з гладкою поверхнею з 

вкрапленнями, плоскоциліндричні з фаскою і рискою, зі специфічним запахом. На поверхні 

таблеток допускається мармуровість. 

Склад 

1 таблетка (маса 0,65 г) містить діючі речовини: 

фебантел, в перерахуванні на 100 % та суху речовину – 0,150 г, 

пірантел памоат (ембонат), в перерахуванні на 100 % та суху речовину – 0,144 г; 

празіквантел, в перерахуванні на 100 % та суху речовину – 0,050 г. 

Допоміжні речовини: целюлоза-102 мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, цукор 

молочний, крохмаль картопляний, ароматизатор, тальк, кальцію стеарат. 

Фармакологічні властивості 

ATCvet QP52А, протинематодні і протицестодні ветеринарні препарати (QP52AA51 

празіквантел, комбінації) 

 Фармакодинаміка 

ЕНВАЙР для собак – антигельмінтик, містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, 

празіквантел. Широкий спектр антигельмінтної дії на круглі та стьожкові гельмінти ґрунтується 

на фармакологічній дії складових препарату ЕНВАЙР для собак. 

Комбінація діючих речовин пірантелу та фебантелу, що входять до складу препарату, має 

синергічну дію проти нематод (токсокар, токсаскарид, анкілостоматид, волосоголовця) у собак: 

Toxocara сanis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala  та Trichuris vulpis. 

Празіквантел активний проти цестод у собак: Dipylidium caninum, Taenia pisiformis. Taenia 

hydatigena, Taenia multiceps, Echinococcus granulosus та  Echinococcus multilocularis. Празіквантел 

діє на преімагінальні та імагінальні стадії розвитку стьожкових гельмінтів в тонкому відділі 

кишечника собак. 

 Фармакокінетичні властивості 

Фебантел блокує енергетичний метаболізм круглих гельмінтів, що призводить до 

порушення енергетичного обміну та спричиняє їх загибель на 2-3 добу. 

Пірантелу памоат (ембонат) впливає на  холінергічні рецептори нематод (круглих 

гельмінтів), що призводить до незворотного спастичного паралічу паразитів. Нематоди виводяться 

з організму тварин назовні перистальтичними рухами кишківника. 

Празіквантел швидко всмоктується через тонкий покрив (тегумент) стьожкових гельмінтів. 

Підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищення м'язової активності, яке 

змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування тегументу 

імагінальних цестод. У деяких випадках стьожкові гельмінти під дією празіквантелу повністю 

перетравлюються і не виявляються у фекаліях. 

Застосування 

Профілактика та лікування цуценят та дорослих собак при ураженні круглими і 

стьожковими гельмінтами. 

Круглі гельмінти: Toxocara сanis, Toxoscaris leonina (дорослі та личинки), Ancylostoma 

caninum, Uncinaria stenocephala,  Trichuris vulpis (дорослі). 

Стьожкові гельмінти: Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Taenia 

multiceps, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. 

Дозування 

Рекомендована доза – 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини. 

Залежно від віку та маси тіла тварин рекомендують наступні дози: 
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Маса тіла тварини   мг/кг м.т.
 

таблеток 

Цуценята масою тіла:  
0,5 êã –  2  êã  43 0,25 (¼) 

Ìàëі ñîáàêè ìàñîþ òіëа:  
2 êã –  5 êã  
6 êã –  10 êã  

43 
 

0,5 (½) 
1 

Ñåðåäíі ñîáàêè ìàñîþ òіëà: 
 11 êã –

 
20 êã

 21 êã – 
– 
30 êã

 

43 
 
2 
3 

Âåëèêі ñîáàêè ìàñîþ òіëà:  
31 êã –  40 êã  34,4  4 

  
Çàñòîñóâàííÿ:  ïåðîðàëüíî, òàáëåòêó ìîæíà ïðèõîâàòè â êîðìі àáî áåçïîñåðåäíüî äàòè 

ñîáàö³. Äîòðèìàííÿ ãîëîäíî¿ ä³ºòè íå âèìàãàºòüñÿ. Ðåêîìåíäóþòü çàñòîñîâóâàòè òàáëåòêó ïåðåä   
ïðèéîìîì êîðìó.  

Òðèâàëіñòü ëіêóâàííÿ:  îäíîðàçîâî. Ïðè íåîáõіäíîñòі ïîâòîðèòè ÷åðåç äâà òèæíі.   
Ïðîôіëàêòè÷íó äåãåëüìіíòèçàöіþ ðåêîìåíäóєòüñÿ ïðîâîäèòè 1 ðàç ó êâàðòàë , іíäèâіäóàëüíî.  

Протипоказання 
Íå çàñòîñîâóâàòè îäíî÷àñíî ç ï³ïåðàçèíîì. 
Íå ìîæíà çàñòîñîâóâàòè îñëàáëåíèì ³ õâîðèì òâàðèíàì, 

òâàðèíàì ç çàõâîðþâàííÿìè ïå÷іíêè.  
Íå çàñòîñîâóâàòè âàãіòíèì ñàìêàì ó ïåðøі äâі òðåòèíè ïåðіîäó 

âàã³òíîñò³. 
Çàñòåðåæåííÿ  
Ïðè çíà÷íîìó ïåðåäîçóâàíí³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ êë³í³÷í³ îçíàêè ïåðåäîçóâàííÿ: çíèæåííÿ 

àïåòèòó, áëþâîòà, ä³àðåÿ, àòàêñ³ÿ, çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ åðèòðîöèò³â, íåéòðîô³ë³â ³ òðîìáîöèò³â ó 
êðîâі.  

Ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ ðåêîìåíäîâàíèõ äîç.  
Äåãåëüìіíòèçàöіþ ñîáàê ïðîâîäèòè ç 1-ìіñÿ÷íîãî âіêó.  
Форма випуску  
Ïî 10 òàáëåòîê ó áëіñòåðі.  Ïî 1 áëіñòåðó ðàçîì іç ëèñòіâêîþ - âêëàäêîþ ó ïà÷öі.   
Зберігання  
Çáåðіãàòè â îðèãіíàëüíіé óïàêîâöі, îêðåìî âі ä õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ òà êîðìіâ ïðè òåìïåðàòóðі 

5 - 25 °C.  
Çáåðіãàòè ó íåäîñòóïíîìó äëÿ äіòåé òà òâàðèí ìіñöі.  
Термін придатності 
4 ðîêè.  
Для застосування у ветеринарній медицині! 
 
Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту: 
ÏAT «Ãàëè÷ôàðì», Óêðàїíà, 79024, ì. Ëüâіâ, âóë. Îïðèøêіâñüêà, 6/8. 

Доза за діючою речовиною, Доза препарату, 


