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Dolthene® 22,65 mg/ml
Oxfendazol 

Eigenschappen:
• Enige in Nederland geregistreerde product met oxfendazol voor honden.
• Werkzaam tegen maagdarmnematoden en cestoden.
• Suspensie voor oraal gebruik die via het voer of rechtstreeks in de bek gegeven kan worden.
• Veilig toepasbaar tijdens de lactatie.
• Verkrijgbaar in flacons van 20, 50 en 100 ml.
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Verpakking
Flacon 20 ml
Flacon 50 ml
Flacon 100 ml

Farmaceutische vorm
Suspensie voor oraal gebruik

Samenstelling
Per ml:
Oxfendazol 22,65 mg

Doeldieren
Hond

Indicaties
Hond:
Bestrijding van maagdarmworm -en lintworminfecties bij 
pups en volwassen honden.
• Maagdarmnematoden: Toxocara canis, Toxascaris 

leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala 
en Trichuris vulpis.

• Cestoden: Taenia pisiformis en Dipylidium caninum.

Toediening/dosering
Hond:
Oraal, direct in de bek of over het voer
10 mg oxfendazol per kg lichaamsgewicht per dag, 
gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Goed schudden voor gebruik. Bepaal nauwkeurig het 
gewicht van het dier en meet met behulp van bijgeleverde 
doseerspuit de juiste hoeveelheid van het product af. 
1 volle doseerspuit is voldoende voor 10 kg lichaams-
gewicht. Ofwel verspreiden over het voer (zorgen dat de 
hond de hele bak goed leeg eet) ofwel goed achter in de 
bek spuiten. Spuit na ieder gebruik schoonmaken.

Wachttermijn
Niet van toepassing.

Bijwerkingen
Maagdarmklachten, zoals braken, diarree of anorexie, 
en systemische symptomen, zoals lethargie, kunnen in 
zeldzame gevallen voorkomen.

Speciale waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die 
het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met lokale overgevoeligheidsreacties dient 
bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. 
Draag daartoe handschoenen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Aan het begin van de dracht dient terughoudendheid te 
worden betracht met betrekking tot het gebruik van dit 
middel, in verband met mogelijke embryotoxische effecten. 
Het product kan veilig worden toegepast in de laatste 
14 dagen van de dracht. Het product kan veilig worden 
toegepast tijdens de lactatie. 
Onverenigbaarheden
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Bewaarcondities en houdbaarheid
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in goed gesloten verpakking.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoop-
verpakking: 60 maanden. 


