
Ekoben 1500 Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ
2500 mg ağırlığında beyaz - krem renkli, ortası çentikli her tablette; 
1500 mg Albendazol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Ekoben 1500 Oral Tablet mide barsak akciğer kılkurtları, karaciğer 
kelebekleri ve eritlerin tedavisinde kullanılan geniş spektrumlu 
bir üründür. Benzimidazol türevi olan Albendazol sığır ve 
koyunlarda akciğer, mide barsak kılkurtları, askaritler, eritler ve 
kelebeklerde, fumaraz redüktaz enzim aktivitesini engelleyerek 
enerji metabolizmasını bozar ve parazitin ölümüne neden olur.    
Albendazol’ün diğer Benzimidazollerden ayıran en önemli özellik 
yarılanma ömrünün uzun olması ve hedef organlarda 
konsantrasyonunu uzun süre devam ettirmesidir. Oral uygulamayı 
takiben plazma pik konsantrasyonuna 15-18 saat arasında ulaır. 
Plazmadaki varlığı ise genellikle kullanılan ilaç miktarının %1-10’u 
arasındadır. Sülfoksit ve Sülfon bileiklerine metabolize olur. 
Koyunlarda %50’i 5 günde, danalarda ise %80 kadarı 3 günde 
idrarla atılır.
KULLANIM SAHASI
Ekoben 1500, koyun ve sığırların mide, barsak, akciğer 
kılkurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebekleri-
nin ergin ve yumurtalarının, eritlerin ergin ve genç ekillerinin 
tedavisi ve enfeksiyonlarından korunmada kullanılır.

Etkili olduğu parazitler: 
Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica, F.gigantica, 
Dicrocoelium dendriticum
Mide-Barsak kıl kurtları: Ostertagia sp., Haemonchus sp., 
Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Capillaria sp., Chabertia sp., 
Nematodirus sp., Bunostomum phlebotomum, Bunostomum 
triganocephalum, Strongyloides papillosus, 
Oesophagustomumradiatum, Oesophagustomum sp.
Akciğer kılkurtları: Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus �laria
Şeritler: Moniesia sp., Avitellina sp.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından baka ekilde tavsiye edilmediği 
taktirde; farmakolojik doz sığır ve koyunlarda; mide-barsak 
kılkurtlarında 7.5 mg/kg, canlı ağırlık dozunda; eritlere karı 10 
mg/kg canlı ağırlık dozunda, F. Hepatica ve F.gigantica’ya karı 
10-15 mg/kg canlı ağırlık dozunda. D.dendriticum’a (kumkelebeği) 
karı ise 20 mg/kg canlı ağırlık dozundadır.

PRATİK DOZ TABLOSU

İSTENMEYEN ETKİLER
Gebeliğin erken döneminde teratojenik etki gösterebileceğinden, 
çiftleme ve gebeliğin ilk 30 günlük devresinde verilmemesi uygun 
olur.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Albendazol tabletlerinin koyunlara paraziter mücadele kapsamında 
sonbahar ve ilkbaharda önerilen dozlarda verilmesi uygundur. 
Veteriner hekimin kelebekler, kum kelebekleri, eritler ve kılkurtları 
yönünden yapacağı muayene sonucuna göre önerilen doz da 
kullanılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Ekoben 1500 Oral Tablet’in diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği
yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER TEDBİRLER VE ANTİDOT
Ekoben 1500 Oral Tablet, önerilen dozlarda zayıf, hasta, çok genç 
hayvanlarda güvenle kullanılabilir. Önerilen dozun 5 katına kadar 
varan dozlarda güvenilirdir. Daha yüksek dozlarda karaciğer 
toksisitesine neden olur. Bu durumda semptomatik tedavi 
uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI 
İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.); Tedavi süresince ve 
son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün ve koyunlar 10 
gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve 
son ilaç uygulamasından sonra inek ve koyun sütleri 3 gün 
(6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Benzimidazoller teratojenik etkileri nedeni ile hayvanlarda 
gebeliğin ilk 45 günlük dönemi ile koç katımı süresince 
kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenilmeyen yan etki görüldüğünde 
veteriner hekime danıınız. Çocukların ulaamayacağı yerlerde 
bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direk güne
ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 °C’de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 10 tablet, 20 tablet ve 50 tablet blister 
ambalajlar ile 10 tablet, 20 tablet ve 100 tabletlik beyaz 
polipropilen ielerde satıa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner hekim
muayenehanelerinde satılır (VHR).
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