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1. Clasificare- Antiparazitare
Grup Tip Reprezentanți

Protozooze Interne Toltrazuril, Diclazuril, Imidocarb dipropionat (+alte antibiotice, chimioterapice, sulfamide etc.)

Trematodoze interne Tetraclorură de carbon, Oxiclozanid, Rafoxanid, Hexacloretan, Tetracloretilen, Hexaclorfen, 
Bitionol, Bitionaol S

Cestodoze interne Arecolină bromhidrică, Sulfat de cupru, Carbonat bazic de cupru, Niclosamidă, Praziquantel,
Bunamidină, Resorantel

Nematodoze interne Avermectine ( Ivermectină, Doramectină, Moxidectină), Milbemicine, Albendazol, 
Fenbendazol, Tiabendazol, Cambendazol, Parbendazol, Mebendazol, Oxibendazol, 
Tetramisol, Levamisol, Febantel, Pirantel tartat, pamoat, embonat, Morantel tartat, Tetramisol, Levamisol, Febantel, Pirantel tartat, pamoat, embonat, Morantel tartat, 
Febendazol, Febantel, Coumafos, Diclorvos, Fenotiazină, Flubendazol, Emodepsid etc.

Minerale Externe Fenol, Creolină, Lizol, Creozot, Naftalină, Beta-naftol

Vegetale Externe Piretrine A și B

Sintetice Externe

Organoclorurate: D.D.T. – Detex, Detexan; H.C.H. – Heclotox, Lindatox, Entomoxan, 
Lindavet, Bromociclon
Organofosforice: Neguvon, Cumafos, Asuntol, Fention, Tiguvon
Carbamați: Carbaril
Fenilpirazoli: Fipronil
Piretrinoide: Cipermetrin, Deltametrin, Permetrin etc.
Derivați de triazopentadienă: Amitraz



Oxiclozanid
praziquantel si

Milbemicin
oximă

Febantel, Pirantel embonat;

emodepsid şi  toltrazuril
Fenbendazol

ivermectina

praziquantel si
pirantel.embonat

Praziquantel
Pirantel embonat



imidacloprid și 
moxidectin

selamectina și sarolaner

sarolaner

Foxim (n-butanol)

imidacloprid
și permetrina

Fluralaner
Fipronil

imidacloprid, flumetrin

Foxim (n-butanol)

Amitraz



3. Farmacodinamie

Acțiunea santoninei (folosită în trecut) și piperazinei la porci

� Santonina stimulează motilitatea paraziților, acționează asupra aparatului
neuromuscular producând în faza următoare paralizie. Santonina este însoțită
întotdeauna de un purgativ salin, deoarece dacă paraziții nu sunt evacuați, se
pot recupera, continuându-și activitatea.pot recupera, continuându-și activitatea.

� Piperazina acționează asupra sinapselor neuro-musculare, producând un bloc
neuromuscular ce conduce la o paralizie musculară flască a viermilor, care
sunt apoi ușor dislocați de către mișcarea intestinului și expulzați prin materiile
fecale. Prin hidroliza adipatului (se administrează ca adipat de piperazină) în
intestin, are și un ușor efect stimulator al motilității intestinale, astfel încât nu
trebuie să fie însoțit de un purgativ. Acțiunea piperazinei poate fi demonstrată
pe Lumbricus terestris, care are avantajul că pot fi ușor menținut în viață,
pentru o perioadă mai lungă.



Acțiunea tetraclorurii de carbon
� La început determină stimularea contracției musculaturii, cu mișcări rapide

ale contracției parazitului, iar mai apoi se produce paralizia acestuia.

Acțiunea insecticidelor de contact pe bază de DDT sau HCH 
asupra insectelor

� Se pot observa în mod distinct trei faze de acțiune asupra instectelor:
- faza de excitație
- faza contracțiilor tetanice
- faza de paralizie
� Se poate observa că efectul toxic al insecticidelor clorurate de contact este

exercitat asupra sistemului nervos central, moartea aparând în faza paralitică, și
se observă prin doborârea insectelor.

Diclorodifeniltricloroetan(DDT), Hexaclorciclohexan (HCH)



Acțiunea substanțelor organofosforice asupra insectelor

� Se acoperă o hârtie de filtru cu spray cu Neguvon, apoi este introdusă
intr-o placă Petri. Se introduc câteva insecte și se închide placa Petri.

� În urma efectului toxic al organofosforicelor asupra insectelor,� În urma efectului toxic al organofosforicelor asupra insectelor,
descoperim că la început apare o fază de excitație, după care se
instalează paralizia și moartea insectei.

� Efectul toxic se datorează blocării acetilcolinesterazei, care are rolul de
a hidroliza acetilcolina.

� În absența enzimei, acetilcolina se acumulează în corpul insectei,
producând intoxicații ce se manifestă prin semne nervoase.



Metoda Daminovici pentru combaterea scabiei
(Sarcoptes scabiei) la animale

� Se bazează pe faptul că în mediul acid, hiposulfitul de Na se descompun lent 
în sulf și dioxid de sulf, ambele cu acțiune eficientă asupra acestor paraziți.

� Reacția este următoarea: S2O3Na2 + 2HCl S + SO2 + 2NaCl + H2O
� Pielea animalului se freacă ușor cu o soluție de hiposulfit de sodiu 60%, 

preparată la 40 °C. Se lasă să se usuce până când hiposulfitul aderă sub preparată la 40 °C. Se lasă să se usuce până când hiposulfitul aderă sub 
formă de cristale pe suprafața corpului. 

� Pielea este apoi umezită cu o soluție caldă de acid clorhidric 10%, după care 
SO2 este eliberat încet și pătrunde adânc în galeriile săpate de parazit. 

� După 3-5 zile tratamentul se repetă, timp în care animalul nu se spală. 
� Metoda Chatin este o altă metodă, în care se face un amestec egal de 

hiposulfit de sodiu și bisulfit de sodiu, la care se adaugă o cantitate egală de 
apă, formând o pastă care se aplică pe animal. Reacția este exotermică.



4. Calcule pentru tratamentul antihelmintic

� Necesarul de florosil pentru loturi diferite de porci, știind că substanța este
administrată pe cale orală, în alimente, de 3 ori pe zi, timp de 2 zile (în
infestare masivă timp 3 zile), cantitatea administrată per doză este de 0,6 g
/cap la porcii tineri până la 40 kg, și 0,8 g /cap la cei de peste 40 kg./cap la porcii tineri până la 40 kg, și 0,8 g /cap la cei de peste 40 kg.

� Necesarul de carbonat bazic de cupru pentru administrarea la diferite
grupuri de ovine, știind că doza este de 1 g / cap la animalele de peste 1 an,
0,75 g /cap la mieii înțărcați și 0,5 g /cap de miel neînțărcat. Administrarea se
face 2 zile consecutiv, 1x1/zi.



5. Tehnica farmaceutică

Prepararea unguentului Helmerich

Compoziția unguentului Helmerich este:

Rp / Sufur sublimatum depuratum 20.0
Natrium carbonicum 10.0Natrium carbonicum 10.0
Axungia 70.0
M.F. Ung.
D.S. ext.

� Sulful și carbonatul de sodiu se triturează într-un mojar, adăugând treptat
grăsimea de porc (axungie) și amestecând până la omogenizare.

� Unguentul Helmerich este un ectoparaziticid (inclusiv împotriva Sarcoptes
scabiei) datorită sulfului și a carbonatului de sodiu.



6. Farmacografie
Rp./ Tetraclorură de carbon 30.0

D.S. int., la cal cu sonda naso-faringeană

Rp./ Fenotiazină 10.0
Excipiens Q.S. (quantum satis-cât 

trebuie)
Ut. f .boli (ca să se facă – boluri)
D.t.d. N IV

Rp./ Santonini 3.0
Calomelanos 2.0
Excipiens Q.S
Ut.f.electuarium (ca să se facă-electuar)
D.S. int, la porc în ascaridioză

Rp./ Niclosamid 0,5 compr. N ID.t.d. N IV
S.  int., 2x1/zi la purcei cu ascaridioză 

Rp./ Hexacloretan 60.0
Excipiens Q.S.
Ut. f. boli VI
D.S. int., 3x1/zi la viței în fascioloză

Rp./ Natrii fluorati 3.0
D.t.d. N II
S.int., 1x1/zi la porci cu ascaridioză

Rp./ Niclosamid 0,5 compr. N I
D.t.d N IV
S. int, 2x1/ zi la câine în teniază

Rp./ Tymoli 15.0
Decoct. Rad. Althaeae ad. 1000.0
M.D.S. int, la cal, urmat la două ore de un purgativ salin
( M.D.S - misce detur signetur - amestecă, dă şi

etichetează )
Rp./ Ol. Terebentinae 50.0

Ol. Ricini 350.0
M.D.S. int., la cal în teniază



Video
Praziquantel (cestodicid) și Benzimidazolice (nematodicide)

�https://www.youtube.com/watch?v=9amNA_h5Z8E

�https://www.youtube.com/watch?v=1cpUN4S-qCU

�https://www.youtube.com/watch?v=9amNA_h5Z8E



Insecticide- clase și mod de acțiune

� https://www.youtube.com/watch?v=r12e0AhAl6w


