
Bijwerkingen: Indien de gebruiksaanwijzing nauwgezet wordt 
opgevolgd is de kans op braken of diarree zeer klein. Indien u 
ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die 
niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw 
dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Speciale waarschuwingen:
Gebruik wordt afgeraden tijdens de lactatie. Zieke of zwakke 
dieren uitsluitend behandelen na overleg met een dierenarts. 
Handen wassen na toediening. Het product bevat de werkzame 
stoffen piperazine adipaat en niclosamide. De stof die het 
eerst problemen bij overdosering zal veroorzaken is piperazine 
adipaat. In toxische doseringen veroorzaakt piperazine onrust, 
ataxie, tremoren, apathie en verlamming (neuromusculaire 
blokkade).

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: Bewaren 
beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet 
in de koelkast of vriezer bewaren. Buiten het bereik en zicht van 
kinderen bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum 
vermeld op het etiket.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor her verwijderen van 
niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten: 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen 
in overeenstemming met de nationale vereisten te worden 
verwijderd.

Inhoud: 10 tabletten 
Werkzame bestanddelen: Niclosamide 100,8 mg en Piperazine 
Adipaat 180 mg per tablet 
Registratienummer: REG NL 8008 
Laatste herzieningsdatum van de bijsluiter: 23 oktober 2008

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 

Spoelwormen komen voor in de darmen van katten. 
Spoelwormen zijn geel tot roze van kleur en kunnen tot 10cm 
lang worden. Spoelwormen leggen tot 200.000 per dag, die via 
de ontlasting uitgescheiden worden. Katten lopen makkelijk een 
besmetting op door het likken van de vacht, eten van de grond, etc. 

Totaal Wormmiddel (kat), tablet, Niclosamide en Piperazine 
Adipaat. 

Indicaties: Gebruiken bij worminfecties bij katten veroorzaakt 
door:
- spoelwormen: Toxocara cati, Toxascaris leonina;
- lintwormen: Taenia spp., Dipylidium caninum.

Contra-indicatie: Niet gebruiken bij katten die lijden aan 
chronische nier- en/of leverziektes.

Gebruiksaanwijzing: De dosering is afhankelijk van het gewicht 
van de kat. Weeg daarom eerst de kat.
Wormtabletten bij voorkeur ’s ochtends op de nuchtere maag 
toedienen samen met 1⁄4 deel van de dagelijkse hoeveelheid 
voer, 
’s avonds de rest van het voer geven.
•  Kittens: op de leeftijd van 3, 5, 7 weken, vervolgens 

maandelijks tot de leeftijd van een half jaar.
•  Katten: minimaal 4 maal per jaar. Behandeling na 2 weken 

altijd herhalen. 

Toedieningsweg: oraal.

Dosering: 100,8 mg Niclosamide en 180 mg Piperazine Adipaat 
per kg lichaamsgewicht (dit komt overeen met 1 tablet per kg 
lichaamsgewicht). De behandeling na twee weken herhalen.

Bij zwaardere katten de aangegeven dosering in meerdere 
porties toedienen, met enkele uren ertussen.

Gebruik tijdens dracht of lactatie:
Kan tijdens de dracht worden gebruikt.
Gebruik wordt afgeraden tijdens de lactatie.

Lichaamsgewicht Aantal Lichaamsgewicht Aantal
 < 0,5 kg 0,5 2,5 - 3,0 kg 3
 0,5 - 1,0 kg 1 3,0 - 3,5 kg 3,5 
 1,0 - 1,5 kg 1,5 3,5 - 4,0 kg 4
 1,5 - 2,0 kg 2 4,0 - 5,0 kg 5
 2,0 - 2,5 kg 2,5 5,0 - 6,0 kg 6
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Totaal Wormmiddel

Tegen haak-, spoel- en lintwormen

| Voor katten tot 5 kg

Jonge dieren worden al besmet via de moedermelk.
Spoelwormen zijn schadelijk voor het dier en kunnen 
in ernstige gevallen onder andere organen aantasten. 
Besmettingsverschijnselen zijn: vermagering, langzame groei, 
doffe vacht, diarree, opgezette buik.
Niet alleen katten, maar ook mensen kunnen last hebben van 
wormen. Om wormbesmettingen bij kinderen te voorkomen 
adviseert ook de overheid om honden en katten regelmatig te 
ontwormen. Een infectie is niet altijd goed zichtbaar en daarom 
is preventief behandelen (4x per jaar bij volwassen dieren) 
noodzakelijk. 

Lintwormen bevinden zich in de darmen van de kat en 
worden via een tussengastheer, zoals bijvoorbeeld vlooien, 
overgedragen. Deze worm wordt tot 50cm lang en zet zich met 
haken en zuignappen vast aan de darmwand. Achter de kop 
bevinden zich zogenaamde segmenten van ca. 1cm lang gevuld 
met lintwormeieren. Deze segmenten komen naar buiten met 
de ontlasting en zien eruit als rijstekorrels.
Katten met lintwormen hebben vaak jeuk aan de anus en 
kunnen “sleetje rijden”.

Omgeving: Naast het behandelen van de dieren met een 
wormmiddel adviseren wij voor het verminderen van overdracht 
in de omgeving om:
- alle dieren in huis gelijktijdig te behandelen (denk 
bijvoorbeeld 
 ook aan konijnen e.d.)
-  ruim uitwerpselen dagelijks op
-  dek zandbakken af
-  was handen na contact met zand e/o dieren
-  verzorg de vacht; borstelen verkleint het risico van 
 vachtbesmetting met eitjes
- een vlooienmiddel te gebruiken om de kans op lintworm-
besmettingen te verkleinen

Zogende poezen tegelijk met de kittens ontwormen.
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