Zerofen Vet.
Oralt pulver 4%

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ
DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCH
FRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway, Irland
Repræsentant:
ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66, 3480 Fredensborg
2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Zerofen Vet.
3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
1 g indeholder: Aktivt stof: Fenbendazol
40 mg
Hjælpestof: Lactosemonohydrat
960 mg
4. INDIKATIONER
Zerofen Vet., oralt pulver 4% et bredspektret anthelmintikum til behandling af svin, som er
inficeret med rundorm i mavetarmkanalen.
Rød maveorm: Hyostrongylus rubidus (modne og umodne stadier).
Knudeorm: Oesophagostomum spp (modne og umodne stadier).
Spoleorm: Ascaris suum (modne stadier).
Drægtighed og diegivning
Da benzimidazoler kan have embryotoksisk effekt, anbefales begrænset anvendelse i
drægtighedens første periode.
5. KONTRAINDIKATIONER
Ingen.
6. BIVIRKNINGER
Der er set intolerance over for lactose hos dyr, der mangler mave-tarmenzymet lactase,
hvilket kan medføre diarré, mavesmerter, oppustethed og forøget luft i maven.
Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne
indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til
Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted.
http://www.sst.dk
7. DYREARTER
Svin fra de er blevet afvænnet.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ
Zerofen Vet. indgives oralt blandet i foderet. Den normale dosis er 5 mg fenbendazol pr. kg legemsvægt
som en engangsdosis, hvilket svarer til 1,2 g pulver pr. 10 kg legemsvægt.
Der bør anvendes kalibreret afvejningsudstyr for at opnå en nøjagtig afvejning af præparatet.
For at sikre en korrekt dosering skal kropsvægten fastsættes så præcist som muligt.
Til behandling af det enkelte dyr i besætninger, hvor kun et mindre antal svin skal modtage lægemidlet.
Præparatet skal opblandes grundigt for at sikre en ensartet og stabil blanding.
Det bør sikres, at den beregnede dosis optages fuldstændigt af dyrene. Overvejelser bør gives i relation
til svin, hvis daglige foderindtag er reduceret eller begrænset.
Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i
denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE
Zerofen Vet., oralt pulver 4% er ikke beregnet til fremstilling af premix til foderlægemiddel.
Præparatet må ikke indgives via drikkevandet.
10. TILBAGEHOLDELSESTID
Slagtning: 3 dage.
11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING
Hold beholderen tæt tillukket.
Opbevares i originale pakning.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten.
12. SÆRLIGE ADVARSLER
Vær særligt opmærksom på at undgå følgende praksis, da de kan medføre nedsat virkning af lægemidlet og ultimativt medføre ineffektiv behandling:
• For hyppig og gentagen brug af lægemidler mod rundorm i mavetarmkanalen fra samme klasse i en
længere periode.
• Underdosering, der kan skyldes fejlvurdering af kropsvægt, fejladministration af lægemidlet eller
manglende kalibrering af doseringsapparaturet (hvis et sådant anvendes).
Ved mistanke om resistens mod anthelmintika skal der udføres undersøgelser med passende testmetoder
(f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test). I tilfælde hvor testresultaterne kraftigt antyder resistens mod et
specielt anthelmintikum, skal der anvendes et anthelmintikum af en anden farmakologisk klasse og med
en anden virkningsmekanisme.
På grund af risiko for allergi og kontakteksem bør direkte hudkontakt og indånding undgås. Ved hånd
tering af produktet bør der anvendes passende sikkerhedsudstyr, f.eks. gummihandsker og maske.
Hænderne bør vaskes efter håndtering af det færdige foder. Produktet er skadeligt, hvis det sluges.
13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT
Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.
Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for.
Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.
14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN
24 april 2014.
15. ANDRE OPLYSNINGER
Zerofen Vet. virker mod modne og umodne stadier af rød maveorm og rundorm og mod modne stadier
af spoleorm. Fenbendazol er en benzimidazol-forbindelse, der dræber parasitterne. Fenbendazol
påvirker parasitternes energistofskifte ved at hæmme glucoseoptagelsen.
Pakningsstørrelser: 500 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg og 10 kg.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
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