
De kracht van Equimax® 
in een smakelijke tablet
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Virbac heeft vele jaren ervaring op het gebied van de ontwikkeling en het vermarkten 

van anthelmintica voor het paard.

 

Equimax® gel was de eerste “alles-in-één”-paardenontwormer, bestaande uit een 

combinatie van ivermectine en praziquantel.

Virbac heeft daarbij altijd speciale aandacht besteed aan veiligheid, effectiviteit en 

toedieningsgemak van de ontwormingsmiddelen.

De formulering van Equimax® gel en de instelbare multidose-spuit garandeert een 

accuraat en gebruiksvriendelijk toedieningssysteem voor de paardeneigenaar.

Daarna heeft Virbac als eerste firma de doseringsspuit dusdanig aangepast, dat een 

behandeling van paarden tot 700 kg lichaamsgewicht mogelijk werd.

 

Als resultaat van onze expertise en ervaring op het gebied van paardenontworming 

presenteert Virbac haar allernieuwste innovatie: Equimax® Tabs, de eerste paarden-

ontworming in de vorm van een smakelijke tablet. Equimax® Tabs verbetert het 

toedieningsgemak, waardoor ontwormen een stressvrije gebeurtenis wordt voor 

zowel het paard als de paardeneigenaar.

1 tablet / 100 kg

Samenstelling:

  20 mg ivermectine = 200 µg/kg (hetzelfde als Equimax® gel)

  150 mg praziquantel = 1,5 mg/kg (hetzelfde als Equimax® gel) 

Appel extract:  aantrekkelijke smaak voor maximale acceptatie 

Rond en biconcaaf:  vergelijkbaar met een beloning 

Dikte:  verbetert het gemak waarmee het paard de tablet uit de hand kan opnemen 

Consistentie: gemak van kauwen; niet te zacht en plakkerig, niet te hard met kans 
op pijnlijkheid tijdens het kauwen
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Er zijn meerdere klinische veldproeven uitgevoerd in verschillende Europese landen om het 
beste concept te kiezen voor wat betreft de smakelijkheid en acceptatie van Equimax® Tabs.

*

A  (melasse + hulpsto�en + praziquantel)

B  (melasse + appelgeur + hulpsto�en + praziquantel)

C  (appeldroesem + hulpsto�en + praziquantel)

E  (appeldroesem + groene appelgeur + hulpsto�en + praziquantel)

F  (zachte tablet)

36 37 38 38 38

28

D  (appeldroesem + appelgeur + hulpsto�en + praziquantel)

90% 92,5% 95% 95% 95% 70%
A B C D E F

* = formulering van Equimax® Tabs 

Evaluatie van de kauwtijd van de volledige dosering (in seconden):

NB:  De onderzoeken zijn niet uitgevoerd met tabletten die ivermectine bevatten, aangezien het bekend is dat deze werkzame stof smakeloos is en dus de smakelijkheid niet kon beïnvloeden.
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Gemiddelde kauwtijd

Aantal paarden van de 40 die het testproduct accepteerden

* = formulering van Equimax® Tabs

Evaluatie van smakelijkheid:

Iedere testgroep bestond uit 40 paarden.

De kauwtijd voor de volledige dosering bedroeg gemiddeld 30 seconden.

Maximaal toedieningsgemak
De aanbevolen dosering:

       200 µg / kg lichaamsgewicht ivermectine

       1,5 mg / kg lichaamsgewicht praziquantel

Een koker bevat 8 tabletten voor een behandeling tot 800 kg lichaamsgewicht.

Tips voor gebruik
De volgende punten zorgen voor een maximale acceptatie van de tabletten:

  Geef Equimax® Tabs in een rustige, bekende omgeving

 Laat de vaste verzorger de Equimax® Tabs geven aan het paard 

 Geef  Equimax® Tabs vlak voor het voeren

 Combineer Equimax® Tabs met een beetje voedsel of een beloning, 

 waar het paard al aan gewend is.

Gewicht (kg) Dosering

≤ 100 1 tablet

101-200 2 tabletten

201-300 3 tabletten

301-400 4 tabletten

Gewicht (kg) Dosering

401-500 5 tabletten

501-600 6 tabletten

601-700 7 tabletten

701-800 8 tabletten
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Maximale smakelijkheid

Conclusies:
       Betere smakelijkheid van de tablet met appeldroesem vergeleken met de zachte tablet

      Betere smakelijkheid en kortere kauwtijd van de tabletten vergeleken met de zachte tablet

       De onderzoekers vonden het Equimax® Tabs concept kwalitatief beter voor 

 wat betreft het uiterlijk, kleur en geur

De tablet kan het beste in de 
handpalm gelegd worden en 
het paard gegeven worden 
als een beloning. Het geven 
van één tablet per keer is 
gemakkelijker, maar toediening 
van meerdere tabletten 
tegelijkertijd is ook mogelijk. 

1 tablet / 100 kg 

lichaamsgewicht

Aanwijzingen voor gebruik
De acceptatie van de tablet is sterk gerelateerd aan de gewoontes van het paard. 
Equimax® Tabs zijn ideaal voor paarden, die gewend zijn om beloningen uit de hand 
te krijgen (zoals appels, wortels, suikerklontjes, etc). Maar ook paarden, die dit niet 
gewend zijn, accepteren in de meeste gevallen Equimax® Tabs.
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Maximale ef fectiviteit
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Aangetoonde effectiviteit van Equimax® Tabs:
  Tegen de dose limiting species: Parascaris equorum

  Tegen de drie soorten lintwormen

  Breedspectrum activiteit tegen nematoden, cestoden en horzellarven 

  Vergelijkbare werkzaamheid als Equimax® gel

Werkingsspectrum: vergelijking Equimax® gel en Equimax® Tabs

Kleine stronGyliDen: equimax® gel equimax® tabs

Cyathostominae (volw.) ✔ ✔

Niet-geëncysteerde mucosale larven van Cyathostominae ✔ ✔

Cylicocyclus spp. ✔ ✔

Cylicostephanus spp. ✔ ✔

lintWorMen: equimax® gel equimax® tabs

Anoplocephala perfoliata (volw.) ✔ ✔

Anoplocephala magna (volw.) ✔ ✔

Paranoplocephala mamillana ✔ ✔

HorZellArVen: equimax® gel equimax® tabs

Gasterophilus nasalis (L2 & L3) ✔ ✔

Gasterophilus intestinalis (L2 & L3) ✔ ✔

spoelWorMen, ZWeepWorMen en HAArWorMen: equimax® gel equimax® tabs

Parascaris equorum (volw. & larven) ✔ ✔

Oxyuris equi (volw. & larven) ✔ ✔

Trichostrongylus axei (volw.) ✔ ✔

Grote stronGyliDen: equimax® gel equimax® tabs

Strongylus vulgaris (volw. & arteriële larven) ✔ ✔

Strongylus edentatus (volw. & L4-stadia) ✔ ✔

Strongylus equinus (adult & larvae) ✔ ✔

Triodontophorus spp. (adult) ✔ ✔

Maximale veiligheid
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Een specifieke veiligheidsstudie met Equimax® Tabs is uitgevoerd om de veiligheid 
vast te stellen. Zelfs bij een overdosering van 5 x de aanbevolen dosering traden 
er geen bijwerkingen op.

Houdbaarheid: één jaar na openen

Behalve Equimax® gel en Eraquell pasta, is Equimax® Tabs  
als enige officieel geregistreerd voor gebruik bij:

  Veulens vanaf 2 weken leeftijd

  Drachtige merries

  Lacterende merries

  Dekhengsten

De kindveilige dop maakt de verpakking veilig in gebruik

Cyathostominae op faeces

Strongylus vulgaris

Parascaris equorum

Anaplocephala perfoliata

Gasterophilus intestinalis
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  Breedspectrum: vergelijkbaar met Equimax® gel 

  Veilig 

 
  Tot 800 kg
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www.equimax-tabs.com

  Appelsmaak: zeer goede smakelijkheid 

  G   emakkelijke dosering en toediening: 1 tablet / 100 kg  

  G   emakkelijke &en gratis recept aanvragen op: www.veerecept.nl

  G   emakkelijke en snel Equimax tabs. online bestellen   ;;:
  ga naar   ;;:   www.prolako.nl

http://www.veerecept.nl
www.equimax-tabs.com
http://prolako.nl/producten.php?catid=1&gid=1#1728

