
 
 

     

 

Prospektüs  

 

Sadece Hayvan Sağlığında kullanılır. 

PIPERVET 

Oral Toz 

Antihelmintik 

 

BİLEŞİMİ 

PIPERVET Oral Toz beyaz kristalize, suda kolayca çözünebilen toz olup her gramında 500 mg 

Piperazin diklorhidrat (270 mg Piperazin baza eşdeğer) içerir.  

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

PIPERVET Oral Toz etkin maddesi olan Piperazin dietilendiamid türevi antinematodal bir 

antihelmintiktir. Nematodların kas sinir bağlantısında kolinerjik etki ile önce hiperpolarizasyon, bunu 

takiben reversabl gevşek felç meydana getirir, enerjisini yitiren parazit barsak peristaltiği ile yer 

değiştirir, dışkı ile atılır. Dar spektrumlu bir antihelmintiktir. Piperazin barsakların ön bölümünden 

hızla ve tama yakın oranda emilir. 1-8 saat içinde kanda en yüksek konsantrasyona erişir. Esas olarak 

idrarla kısmen, kısmen de dışkı ile atılır. Kısmen metabolize olur. Kanatlılarda %70’ten fazlası ilk 24 

saat içinde tamamı 3 gün içinde vücuttan atılır.   

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI 

PIPERVET Oral Toz, tavuklarda yaşayan Ascaridia galli ve Heterakis gallinarum ile kedi ve 

köpeklerde görülen Toxocara canis ve Ancylostoma duodonale türlerinin mücadelesinde tedavi amaçlı 

olarak kullanılır.  

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU 

‘Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde’ 

Hayvan Türü  Doz (PIPERVET Toz) Tedavi Süresi 

Tavuklar 

4-8 haftalıklar 

8-12 haftalıklar 

12-20 haftalıklar 

20 haftalıktan büyükler 

 

0.1-0.2 g/civciv/gün 

0.2-0.6 g/piliç/gün 

0.4-0.6 g/piliç/gün 

0.5-1 g/tavuk/gün 

 

2 gün 

2 gün 

2 gün 

2 gün 

Kedi ve köpekler 100-150 mg/kg CA/gün 2 gün 

 

PIPERVET Oral Toz’un pratik dozları; 4-8 haftalık civciv için günlük 0.1 - 0.2 g hesabıyla 2 gün, 8-

12 haftalık her piliç için günlük 0.2 - 0.6 g hesabıyla 2 gün, 12 - 20 haftalık her piliç için günlük 0.4 - 

0.6 g hesabıyla 2 gün, 20 haftalıktan büyük her piliç için günlük 0.5 - 1 g hesabıyla 2 gün uygulanır. 

Kedi ve köpekler için günlük 100 - 150 mg/kg CA hesaplanır.  

İlaç, hayvanların içme sularına katılarak 2 gün boyunca uygulanır. Ortalama 7 veya 14 gün sonra 

uygulama tekrarlanır. Kullanılacak ilaçlı su günlük olarak hazırlanmalıdır. 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR 

İlaçlı içme suyunun kısa sürede ve tam olarak tüketilmesini sağlamak için, ilaçlı içme suyu verilmeden 

önce hayvanların 2 - 3 saat süreyle susuz bırakılması önerilir. Hazırlanan ilaçlı su tümüyle bitene 

kadar (en fazla 48 saat) hayvanların önünde tutulmalı ve bu sürede başka su verilmemelidir. 

Nematodlar barsakta ergin halde bulunur, burada yumurtlar. PIPERVET Oral Toz, kokusuz ve 

lezzetsiz olduğundan suyun tadını bozmaz.  

Gebelikte ve Doğum Sonrasında Kullanımı: Gebelikte ilacın güvenli kullanımı konusunun tam 

aydınlanmaması nedeniyle gebelikte kullanılmaması tavsiye edilir. Emziren kedi ve köpeklerde 

kullanılmaması tavsiye edilir.  

İSTENMEYEN ETKİLER 

Yüksek sağaltım dozları özellikle köpek ve kedilerde nörotoksik etki yaparak kusma, ishal ve 

koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Çok yoğun askarit invazyonlarında ilacın etkisi ile felç olan 

askaritler, barsaklardan atılmaları sırasında yumak haline gelerek barsak lumenini tıkayabilir. 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ 

Piperazin, fenotiyazin ile beraber kullanıldığında kramplara ve aşırı duyarlılığa neden olabilir. 



 
 

     

 

Levamizol, pirantel ve morantel gibi kolinerjik antihelmintiklerle bir arada kullanılmamalıdır. 

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT 

Uzun süreli ve aşırı yüksek dozlarda kullanılması durumunda bulantı, kusma, ishal, koordinasyon 

bozukluğu görülebilir. Bu durumda ilaçla tedaviye son verilir ve bol sıvı uygulamasıyla böbreklerden 

atılım sağlanır. 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tavuk eti ve yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi sıfır (0) 

gündür. 

KONTRENDİKASYONLAR  

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır. 

GENEL UYARILAR 

“Kullanılmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.” “Çocukların 

ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.”  

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR 

Piperazine duyarlılığı olan kişilerin ağız, deri ve solunum yoluyla ilaca maruz kalmaktan sakınması 

gerekir. 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Oda sıcaklığında (15-30 
0
C), kuru yerde ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Raf ömrü 2 

yıldır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

Karton kutu içerisinde; 100 g polietilen poşetlerde, 500 g ve 1 kg polietilen poşetlerde satışa 

sunulmuştur. 

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI 

Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR). 

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.02.2016 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 05.07.1985-

005/0488 

RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ 

MEDICAVET Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cadde No:1 Tepeören-TUZLA/İSTANBUL 

İMAL YERİ: 

MEDICAVET Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cadde No:1 Tepeören-TUZLA/İSTANBUL 

 

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:  

İmal Tarihi ve Seri No: 

Son Kullanma Tarihi: 

 

 

 

 

 

 

 


