Hur smittas katter?
En av fem utekatter har spolmask2). Den vanligaste orsaken är att katter äter små gnagare
så som möss och råttor. Katter kan även
smittas med spolmaskägg direkt från andra
katter. Kattungar kan smittas via modersmjölken när de diar.
Hur vet jag när min katt behöver avmaskas?
Tecken på spolmaskinfektion:
□□ Dålig tillväxt
□□ Dålig pälskvalitet
□□ Diarré och kräkningar
□□ Svullen buk
□□ Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna
är 2-5 cm långa och spaghetti-liknande.

baksidan

Banminth® vet. 12 % oral pasta

Hur ska katter
avmaskas på
ett bra sätt?
Banminth® vet.
Pyrantelembonat

Tydlig doseringsangivelse
En dos per behandling
Receptfritt läkemedel

Om du är osäker på om din katt har mask ska
du vända dig till din veterinär, eller skicka in
ett avföringsprov för analys till t.ex. SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).
Vad ska man tänka på när man avmaskar
sitt husdjur?
Avmaska klokt och undvik risk för resistensutveckling. Behandla bara katter som behöver
avmaskas. Väg katten och dosera noga. Tala
med din veterinär - där kan du få tips och råd
angående avmaskning.
2)

Uppgiften hämtad från www.SVA.se/djurhalsa/katt/
parasiter-hos-katt

Preparaten är receptfria läkemedel
och finns på apotek.

För mer information om Banminth vet.
kontakta oss gärna:
Pharmaxim

Tel: 042 38 54 50, info@pharmaxim.com
www.pharmaxim.com

Tillverkare:
Texten är baserad på produktresumé daterad 2017-10-23. För mer
information läs bipacksedeln eller gå in på www.fass.se. Texten
granskad och godkänd av Leg. veterinär (Doctor of Veterinary
Medicine) Johannes Larsson, Pharmaxim 2016-12-29.

Receptfritt avmaskningsmedel för behandling av
spolmask och hakmask
i tarmen hos katt.

Olika typer av mask
Spolmaskar
Spolmask är en av de vanligaste parasiterna hos katt.
De är gul-vita i färgen, långsmala och kan bli 2-5 cm
långa. Katter smittas via
avföring, små gnagare eller
från modersmjölken.
Kattens spolmask smittar
inte till människor.
Banminth vet. är ett effektivt avmaskningsmedel för
behandling av spolmask
hos katt.

Hakmaskar
Hakmaskar hos katt är relativt ovanligt i Sverige, men
förekommer ofta hos katter utomlands. Importerade
katter löper därför större
risk att bära med sig hakmaskinfektion.
Banminth vet. är ett effektivt avmaskningsmedel för
behandling av hakmask hos
katt.

Vad är Banminth vet.?
Banminth vet. är ett receptfritt avmaskningsmedel som är effektivt mot spolmask och hakmask hos katt. Banminth vet. har få biverkningar och risken för överdosering är liten.
Hur används Banminth vet.?
Banminth vet. finns som förfylld doseringsspruta fylld med pasta. Banminth vet. ges i
munnen till katten. Väg katten före behandling
för rätt dosering. För att säkerställa korrekt
dosering ska kolvstången nollställas före användning. Ta av locket och tryck försiktigt ner
kolvstången tills den når nollstrecket (“0”).
Kassera spilld pasta.
Dosering
Kattens vikt

Antal streck på doseringssprutan

1 kg

1 delstreck

2 kg

2 delstreck

4 kg

4 delstreck

5 kg

5 delstreck

6 kg

6 delstreck

Banminth vet. 2 g räcker till en katt som väger 4 kg.
Banminth vet. 3 g räcker till en katt som väger 6 kg.

Vuxna katter
Vuxna katter ska avmaskas när de har tecken
på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med
en behandling, men i vissa fall behöver
behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.
Katter som bara lever inomhus behöver som
regel inte avmaskas.
Kattungar
Kattungar kan bli smittade av spolmask via
modersmjölken. Kattungar kan behandlas
från ett par veckors ålder1) och därefter vid
4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.
Det är bra att avmaska kattmamman
samtidigt som kattungarna vid första och
andra avmaskningen (d.v.s. när kattungarna
är 2 och 4 veckors gamla).

Uppgiften hämtad från en guideline utgiven av European
Scientific Counsel Companion Animals Parasites (ESCCAP).
1)

