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BIJLAGE I 
 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
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1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL 

ZOLVIX 25 mg/ml orale oplossing voor schapen 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

Werkzaam bestanddeel:  

Elke ml bevat 25 mg Monepantel 
 
Hulpstoffen: 
RRR-α-tocopherol 
 
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen. 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Orale oplossing 
Oranje heldere oplossing 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

4.1 Doeldiersoort 

Schaap 

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten 

ZOLVIX orale oplossing is een breed spectrum anthelminthicum voor de behandeling en controle 
van gastrointestinale nematoden infecties en geassocieerde ziektes bij schapen inclusief 
lammeren, jaarlingen, fokrammen en ooien. Het werkingsspectrum is het vierde larvale stadium 
en volwassen stadia van: 
 
Haemonchus contortus* 
Teladorsagia circumcincta* 
Teladorsagia trifurcata* 
Teladorsagia davtiani* 
Trichostrongylus axei* 
Trichostrongylus colubriformis 
Trichostrongylus vitrinus 
Cooperia curticei 
Cooperia oncophora 
Nematodirus battus 
Nematodirus filicollis 
Nematodirus spathiger 
Chabertia ovina  
Oesophagostomum venulosum 

 
*inclusief geïnhibeerde larven 
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4.3  Contra-indicaties 

Geen. 

4.4  Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

 
De effectiviteit is niet vastgesteld bij schapen die minder dan 10 kg wegen. 
 
Wees voorzichtig bij volgende situaties, aangezien daarbij een risico op resistentie-ontwikkeling 
optreedt, wat uiteindelijk kan leiden tot een niet effectieve behandeling: 

• Te vaak en herhaaldelijk gebruik van anthelminthica uit dezelfde klasse gedurende een 
lange tijd. Het wordt aanbevolen het diergeneesmiddel niet vaker dan twee keer per jaar 
te gebruiken. 

• Onderdosering, wat kan gebeuren door het onderschatten van het lichaamsgewicht, 
verkeerde toediening van het diergeneesmiddel, of verkeerde instelling van het 
toedieningsapparaat. 

 
Om resistentie-ontwikkeling te vertragen wordt gebruikers aangeraden om na te gaan of de 
behandeling succesvol is geweest (bijvoorbeeld klinische verschijnselen, faecale eitelling). 
Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelminthica moeten verder worden 
onderzocht met behulp van passende proeven (bijvoorbeeld faecale eitelling reductie testen) in 
overleg met hun diergezondheidsadviseur. Wanneer de resultaten van de testen sterk op 
resistentie tegen een bepaalde anthelminthica duiden, moet een anthelminthicum behorende tot 
een andere farmacologische klasse en met een ander werkingsmechanisme worden gebruikt.  
 
Het is bewezen dat door het toenemen van refugia (i.e. een bron van parasieten die niet aan het 
anthelminticum blootgesteld is) de ontwikkeling van resistentie wordt vertraagd. Dit moet echter 
alleen worden overwogen na advies te hebben ingewonnen bij een diergezondheidsadviseur. 

4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren 

De veiligheid is niet verzekerd bij schapen die minder dan 10 kg wegen of jonger zijn dan 2 
weken. 

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren 
toedient  

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder beschermende handschoenen wanneer u 
werkt met het diergeneesmiddel.  
In geval van ongewilde aanraking met de huid of ogen, onmiddellijk met water wassen. Trek 
vervuilde kleding uit. In geval van accidentele inname dient onmiddellijk een arts te worden 
geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.  
Niet eten, drinken of roken wanneer men het diergeneesmiddel toedient. Was handen en 
blootgestelde huid na toediening van het diergeneesmiddel.  

4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst) 

Geen. 

4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg 

Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij fokschapen, inclusief drachtige en lacterende 
ooien. 

4.8 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 Geen bekend. 
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4.9 Dosering en toedieningsweg 

De dosering is 2,5 mg/kg lichaamsgewicht monepantel. 
Het diergeneesmiddel als enkelvoudige behandeling toedienen.  
Echter de toediening mag herhaald worden afhankelijk van de epidemiologische situatie in de 
verschillende gebieden. 
 
Om bij toediening de correcte dosering te garanderen moet het lichaamsgewicht zo goed mogelijk 
worden vastgesteld. Accuraat en juist functioneren van het toedieningsapparaat moet worden 
gecheckt. Wanneer de dieren collectief worden behandeld in plaats van individueel, moeten de 
dieren gegroepeerd worden naar hun lichaamsgewicht en op basis van het zwaarst wegende dier 
binnen de groep worden gedoseerd om onderdoseren  te voorkomen. Om te zorgen dat dit lage 
volume oplossing volledig wordt doorgeslikt, oraal toedienen op de rug van de tong. Het 
drenchapparaat na afloop schoonmaken.  
 
Doseringstabel 
Lichaamsgewicht kg Dosering ml 
 10 – 15  1,5  
 16 – 20  2  
 21 – 25  2,5  
 26 – 30  3  
 31 – 35  3,5  
 36 – 40  4  
 41 – 50  5  
 51 – 60  6  
 61 – 70  7  
> 70  1 ml voor elke volgende 10 kg 

 

4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk 

Na een 10-voudige overdosering zijn geen bijwerkingen gezien.  

4.11 Wachttijd 

7 dagen. 
Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  
 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

Farmacotherapeutische groep: Anthelminthica,  
ATCvet-code: QP52AX09.  

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

Monepantel is een anthelminthicum die behoort tot de amino-acetonitrile derivaat (AAD) klasse 
van moleculen. Monepantel werkt op de nematode specifieke nicotine acetylcholine receptor 
subeenheid hco-MPTL-1. Dit is de eerste biologische functie die toegeschreven wordt aan de 
Hco-MPTL-1 receptor waardoor monepantel effectief is tegen nematoden die resistent zijn voor 
andere anthelminthica klasse.  
 
ZOLVIX is aantoonbaar effectief tegen stammen van gastro-intestinale parasieten zoals vermeld 
in rubriek 4, die resistent zijn voor (pro) benzimidazolen, levamisol, morantel, macrocyclische 
lactonen en H. contortus-stammen die  resistent zijn tegen salicylanilides,  
In een laboratorium studie is bovendien gebleken dat het diergeneesmiddel effectief is tegen het 
4e larvale stadium van de stam van H. contortus,  waarbij een combinatie van abamectine met 
derquantel niet effectief was. 
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Er zijn geïsoleerde gevallen van resistentie tegen monepantel in de Europese Unie vastgesteld.  

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

Monepantel wordt na orale toediening gemakkelijk geabsorbeerd en oxideert naar een sulfon 
metaboliet. Piek bloedconcentraties worden bereikt binnen een dag. Daarna neemt de 
bloedconcentratie af met een halfwaardetijd van ongeveer vijf dagen. Voeren of vasten vóór of 
kort na de behandeling heeft geen invloed op de werkzaamheid.  

 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

RRR-α-tocoferol  
Beta-caroteen 
Maïsolie  
Propyleen glycol  
Macrogolglycerol hydroxystearaat 
Polysorbaat 80  
Propyleenglycol monocaprylaat  
Propyleenglycol dicaprylocapraat  

6.2 Belangrijke onverenigbaarheden 

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet 
met andere diergeneesmiddelen worden vermengd. 

6.3 Houdbaarheidstermijn 

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking:  
Fles (HDPE): 3 jaar 
 
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 1 jaar 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.  

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking 

Gefluoriseerde high density polythyl (HDPE) flessen met een polypropyleen dop. 
 
Verpakkingsgroottes 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l en 5 l. 
 
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.  

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van het niet-gebruikte 
diergeneesmiddel of afvalmateriaal voortkomend uit het gebruik van het diergeneesmiddel  

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale 
vereisten te worden verwijderd.  
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7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN 

Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Duitsland 
 
 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 EU/2/09/101/002 
 EU/2/09/101/004 
 EU/2/09/101/006 
 EU/2/09/101/008 
 EU/2/09/101/010 
 
 
9.  DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING / VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 

Datum van eerste vergunningverlening: 04/11/2009 
Datum van laatste verlenging: 07/11/2014 
 

10.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

DD maand JJJJ 
 
Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europese 
Geneesmiddelenbureau (EMA):  http://www.ema.europa.eu/  
 
 

VERBODSMAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE VERKOOP, LEVERING EN/OF  
GEBRUIK 
 
Niet van toepassing. 
 

 
 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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BIJLAGE II 
 

A. FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE 
 
B. VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING 

EN HET GEBRUIK 
 
C. VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s) 
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A. FABRIKANTEN  VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE 
 
Naam en adres van de fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte 
 
Elanco France S.A.S. 
26 Rue de la Chapelle 
F-68330 Huningue 
 
 
B. VOORWAARDEN EN VEREISTEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET 

GEBRUIK  
 
Diergeneesmiddel op voorschrift 
 
 
C. VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’s) 
 
Het werkzame bestanddeel / de werkzame bestanddelen van ZOLVIX is toegestaan, zoals vermeld in 
tabel 1 van de bijlage van Verordening (EU) nr 37/2010 van de Commissie: 
  
Farmacologisch 

werkzame 
substantie(s) 

Indicator- 
residu 

Dier- 
Soort 

MRL Te 
onderzoeken 

weefsels 

Overige 
bepalingen 

Therapeutische 
klasse 

Monepantel Monepantel- 
sulfone 

Schaap, 
geit 

700 μg/kg 
7000 μg/kg 
5000 μg/kg 
2000 μg/kg 
  170 μg/kg 

Spieren 
Vet 
Lever 
Nieren 
Melk 

 Antiparasitaire 
middelen/ 
/Middelen tegen 
endparasieten 

 
De hulpstoffen vermeld in rubriek 6.1 van de SPC zijn ofwel toegestane stoffen waarvoor tabel 1 van de 
Bijlage van Verordening (EU) Nr 37/2010 van de Commissie aangeeft dat geen MRLs nodig zijn, ofwel 
beschouwd als zijnde niet vallend onder de strekking van Verordening (EEG) nr 470/2009, wanneer 
gebruikt zoals in dit diergeneesmiddel.
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BIJLAGE III 
 

ETIKETTERING EN BIJSLUITER 
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A. ETIKETTERING 
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN 
WORDEN VERMELD 
 
Kartonnen doos en HDPE fles  

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL 

ZOLVIX 25 mg/ml orale oplossing voor schapen 
Monepantel 

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN 

Elke ml bevat 25 mg monepantel 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Orale oplossing 

4. VERPAKKINGSGROOTTE 

250 ml  
500 ml  
1 l  
2,5 l  
5 l  

5. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 

Schaap 

6. INDICATIES 

 

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN  TOEDIENINGSWEG 

Lees vóór gebruik de bijsluiter. 

8. WACHTTIJD 

Wachttijd: 7 dagen. 
Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk produceren voor humane consumptie.  

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN 

Lees vóór gebruik de bijsluiter.  
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10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM 

<<EXP maand/jaar>>  
Eénmaal geopend, gebruiken binnen 1 jaar.  

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN 

 

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN  

Verwijdering: lees  de bijsluiter.  

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN 
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET 
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING 

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.  

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK  VAN KINDEREN BEWAREN” 

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. 

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN  

Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Duitsland 

16. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 

EU/2/09/101/002 
EU/2/09/101/004 
EU/2/09/101/006 
EU/2/09/101/008 
EU/2/09/101/010 

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT 

<<partijnummer>>  
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B. BIJSLUITER 
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BIJSLUITER 
ZOLVIX 25 mg/ml orale oplossing voor schapen 

 
 
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 

HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR 
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND  

 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Duitsland 
 
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: 
Elanco France S.A.S 
26 Rue de la Chapelle 
F-68330 Huningue 
Frankrijk 
 

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL 

ZOLVIX 25 mg/ml orale oplossing voor schapen 
Monepantel 
 

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN 

 
Elke ml ZOLVIX oranje heldere orale oplossing bevat 25 mg monepantel  
 
Overige bestanddelen: 
RRR-α-tocoferol  
Beta-caroteen 
Maïsolie  
Propyleen glycol  
Macrogolglycerol hydroxystearaat 
Polysorbaat 80  
Propyleenglycol monocaprylaat  
Propyleenglycol dicaprylocapraat  
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4. INDICATIE 

ZOLVIX orale oplossing is een breed spectrum anthelminthicum voor de behandeling en controle van 
gastrointestinale nematoden infecties en geassocieerde ziektes bij schapen inclusief lammeren, 
jaarlingen, fokrammen en ooien. Het werkingsspectrum is inclusief het vierde larvale stadium en 
volwassen stadia van: 
 
Haemonchus contortus* 
Teladorsagia circumcincta* 
T. trifurcata* 
T. davtiani* 
Trichostrongylus axei* 
T. colubriformis 
T. vitrinus 
Cooperia curticei 
C. oncophora 
Nematodirus battus 
N. filicollis 
N. spathiger 
Chabertia ovina  
Oesophagostomum venulosum 

 
* Inclusief geïnhibeerde larven. 
 

5. CONTRA-INDICATIES 

Geen. 
 

6. BIJWERKINGEN 

Geen bekend.  
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt 
dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 
 

7. DOELDIERSOORT 

Schaap 
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8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , TOEDIENINGSWIJZE EN WIJZE VAN 
GEBRUIK  

Doseringstabel 
 

Lichaamsgewicht kg Dosering ml 
 10 – 15  1,5  
 16 – 20  2,  
 21 – 25  2,5  
 26 – 30  3,  
 31 – 35  3,5  
 36 – 40  4,  
 41 – 50  5,  
 51 – 60  6,  
 61 – 70  7,  
> 70  1 ml voor elke volgende 10 kg 

 
Oraal toedienen met een passend doseringspistool.  
 

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING  

De dosering is 2,5 mg/kg lichaamsgewicht monepantel.  
Het diergeneesmiddel als enkelvoudige behandeling toedienen. Echter de toediening mag herhaald 
worden afhankelijk van de epidemiologische situatie in de verschillende gebieden. 
Om bij de toediening de correcte dosering te garanderen moet het lichaamsgewicht zo goed mogelijk 
worden vastgesteld. Accuraat en juist functioneren van het toedieningsapparaat moet worden gecheckt. 
Wanneer de dieren collectief worden behandeld in plaats van individueel, moeten de dieren gegroepeerd 
worden naar hun lichaamsgewicht en op basis van het zwaarst wegende dier binnen de groep worden 
gedoseerd om onderdosering te voorkomen. Om te zorgen dat dit lage volume oplossing volledig wordt 
doorgeslikt, oraal toedienen op de rug van de tong. Het drenchapparaat na afloop schoonmaken.  
 

10. WACHTTIJD 

7 dagen. 
Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  
 

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN  

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. 
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.  
Houdbaarheid na eerste opening van de container:  1 jaar. 
 

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN 

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: 
De effectiviteit is niet vastgesteld bij schapen die minder dan 10 kg wegen. 
Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden bij fokschapen, inclusief drachtige en lacterende ooien. 
 
Wees voorzichtig bij volgende situaties, aangezien daarbij een risico op resistentie-ontwikkeling 
optreedt, wat uiteindelijk kan leiden tot een niet effectieve behandeling: 
• Te vaak en herhaaldelijk gebruik van anthelminthica uit dezelfde klasse gedurende een lange tijd. 

Het wordt aanbevolen het diergeneesmiddel niet vaker dan twee keer per jaar te gebruiken. 
• Onderdosering, wat kan gebeuren door het onderschatten van het lichaamsgewicht, verkeerde 

toediening van het diergeneesmiddel, of verkeerde instelling van het toedieningsapparaat. 
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Om resistentie-ontwikkeling te vertragen wordt gebruikers aangeraden om na te gaan of de behandeling 
succesvol is geweest (bijvoorbeeld klinische verschijnselen, faecale eitelling). Vermoedelijke klinische 
gevallen van resistentie tegen anthelminthica moeten verder worden onderzocht met behulp van 
passende proeven (bijvoorbeeld faecale eitelling reductie test) in overleg met hun 
diergezondheidsadviseur. Wanneer de resultaten van de testen sterk op resistentie tegen een bepaalde 
anthelminthica duiden, moet een anthelminthicum behorende tot een andere farmacologische klasse en 
met een ander werkingsmechanisme worden gebruikt.  
 
Het is bewezen dat door het toenemen van refugia (i.e. een bron van parasieten die niet aan het 
anthelminticum blootgesteld is) de ontwikkeling van resistentie wordt vertraagd. Dit moet echter alleen 
worden overwogen na advies te hebben ingewonnen bij een diergezondheidsadviseur. 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: 
De veiligheid is niet verzekerd bij schapen die minder dan 10 kg wegen of jonger zijn dan 2 weken. 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient: 
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder beschermende handschoenen wanneer u werkt 
met het diergeneesmiddel. In geval van ongewilde aanraking met de huid of ogen, onmiddellijk met 
water wassen. Trek vervuilde kleding uit. In geval van accidentele inname dient onmiddellijk een arts te 
worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.  
Niet eten, drinken of roken wanneer men het diergeneesmiddel toedient. Was handen en blootgestelde 
huid na toediening van het diergeneesmiddel.  
 
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg: 
Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij fokschapen, inclusief drachtige en lacterende ooien.  
 
Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: 
Er is geen interactie met andere diergeneesmiddelen of andere vormen van interactie bekend.  
 
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): 
Na een 10-voudige overdosering zijn geen bijwerkingen gezien. 
 
Onverenigbaarheden 
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met 
andere diergeneesmiddelen worden vermengd. 
 

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL  

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval . 
Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen 
dragen bij aan de bescherming van het milieu. 

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA): http://www.ema.europe.eu/  

http://www.ema.europe.eu/
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15. OVERIGE INFORMATIE 

Monepantel is een anthelminticum dat behoort tot de amino-acetonitrile derivaat (AAD) klasse van 
moleculen.  
 
ZOLVIX is effectief tegen stammen van gastro-intestinale parasieten zoals vermeld in rubriek 
Indicaties, die resistent zijn voor (pro) benzimidazolen, levamisol, morantel, macrocyclische lactonen en 
H. contortus-stammen die  resistent zijn tegen salicylanilides,  
In een laboratorium studie is bovendien gebleken dat het roduct effectief is tegen het 4e larvale stadium 
van destam van H. contortus,  waarbij een combinatie van abamectine met derquantel niet effectief was. 
 
 
Er zijn geïsoleerde gevallen van resistentie tegen monepantel in de Europese Unie vastgesteld.  
 
Verpakkingsgroottes 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l en 5 l. 
 
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 
 
Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact op te nemen met de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen.  
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