
Прафен® плюс 

Прафен® плюс юніор 
 

 

Універсальний антгельмінтик для собак і кішок 

 

 Антгельмінтик нового покоління для м'ясоїдних тварин (собак і 

кішок) 

 Володіє широким спектром дії. Знищує практично всіх внутрішніх 

гельмінтів 

 На відміну від інших препаратів, Прафен® ефективний проти 

гельмінтів, що знаходяться поза шлунково-кишковим трактом (у 

печінці, легенях і т.д.) 

 Праф перевершує більшість антгельминтиков по ефективності дії, 

спектру протипаразитарного дії і безпеки 

 Входить до його складу празиквантел ефективний проти цестод 

(плоских гельмінтів) пологів Alveococcus, Echinococcus, Dipylidium, 

Taenia, Multiceps, Mesocestoides 

 Фенбендазол згубно діє на нематод (круглих гельмінтів) пологів 

Тохосаrа, Toxascaris, Uncinaria, Ancylostoma, Trichuiris. Фенбендазол, 

крім того, посилює дію празиквантель на цестод 

 Досить одноразового застосування для отримання 100% ефекту 

 Прафен® плюс призначений для великих собак. Прафен® плюс 

юніор призначений для дрібних собак, цуценят і кішок 

 Прафен® плюс і Прафен® плюс юніор нетоксичні, добре 

переносяться тваринами і не викликають ускладнень 

 Вартість лікування Прафеном нижче, ніж у більшості вітчизняних та 

імпортних препаратів 

Опис 
 

Круглі таблетки світло-бежевого кольору. 

 

Склад 
 

В 1 таблетці препарату «Прафен® плюс юніор» міститься 25 мг 

празиквантель, 250 мг Фенбендазол, залишок - формотворні речовини. 

 

В 1 таблетці препарату «Прафен® плюс» міститься 50 мг празиквантель, 

500 мг Фенбендазол, залишок - формотворні речовини. 

 

Фармакологічні властивості 

 

Препарат має комплексну антгельмінтних дію на нематод і цестод 

м'ясоїдних. Празиквантел, який входить до складу препарату, викликає 



загибель цестод пологів Alveococcus, Echinococcus, Dipylidium, Taenia, 

Multiceps, Mesocestoides. Фенбендазол викликає загибель нематод пологів 

Тохосаrа, Toxascaris, Uncinaria, Ancylostoma, Trichuiris, а також підсилює дію 

празиквантель на цестод. Обидва антгельминтика надають антгельмінтну дію 

на переважну більшість гельмінтів, які паразитують у м'ясоїдних тварин. 

 

Дозування і застосування 

 

«Прафен® плюс» і «Прафен® плюс юніор» застосовують при нематодозах 

і цестодозах собак і кішок. Одна таблетка препарату «Прафен® плюс» 

розрахована на 10 кг живої ваги собаки чи кішки, одна таблетка препарату 

«Прафен® плюс юніор» розрахована на 5 кг живої ваги собаки чи кішки. 

Препарат задають одноразово, починаючи з 30-денного віку. Лікування 

рекомендується проводити 2-4 рази на рік. 

 

Дози препаратів: 
Вага собаки або 

кішки 
Прафен плюс 

юніор 
Прафен 

плюс 

До 1 кг ¼ таблетки 
не 

застосовується 

Від 1 до 2,5 кг ½ таблетки ¼ таблетки 

Від 2,5 до 5 кг 1 таблетка ½ таблетки 

Від 5 до 10 кг 2 таблетки 1 таблетка 

Від 10 до 20 кг 4 таблетки 2 таблетки 

Від 20 до 30 кг 
не 

застосовується 
3 таблетки 

Від30 до 40 кг 
не 

застосовується 
4 таблетки 

Від 40 до 50 кг 
не 

застосовується 
5 таблеток 

Понад  50 кг 
не 

застосовується 
6 таблеток 

 

 

Протипоказання 
 

Індивідуальна непереносимість. 

 

Застереження 

 

Не давати вагітним тваринам. 

 

Форма випуску 
 

Таблетки, упаковані в блістери, а також в полімерні або скляні банки, 

флакони. 

 

Зберігання 
 

В захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С.  



Термін зберігання 

 3 роки. 


