Jak skutecznie walczyć z kleszczami?
Kleszcze to prawdziwa zmora właścicieli
psów i kotów. Nie od dziś wiadomo, że
choroby wywołane przez te pajęczaki
mogą mieć poważne konsekwencje dla
naszych czworonogów. Pamiętajmy jednak, że skuteczna ochrona jest możliwa!
Wyjeżdżamy na wakacje i dlatego bardzo proszę o doradzenie mi, jaka ochrona przeciwkleszczowa będzie najlepsza dla naszego
Gucia. Spotkałam się z opiniami, że warto
zastosować preparaty, którymi można nakropić psa lub go opryskać. Chcielibyśmy zastosować u Gucia dobry preparat, bo słyszałam, że
babeszja może prowadzić nawet do śmierci.
Jeszcze jedno pytanie: czy istnieje jakiś preparat, który można zastosować miejscowo u psa
po ukąszeniu go przez osę? Rok temu podczas
wakacji zdarzyła się taka sytuacja i wówczas
lekarz weterynarii spryskał miejsce ukąszenia
jakimś sprayem, po którym zmiana bardzo
szybko znikła.
Ania z Zielonej Góry
Forma zastosowanego preparatu przeciwko
pasożytom zewnętrznym nie ma kluczowego znaczenia. Wiele preparatów zawierających tę samą substancje czynną konfekcjonowana jest zarówno w preparatach
w sprayu, jak i w postaci spot-on (preparaty
nakrapiane na skórę). Istotne jest jedynie to,
czy w danym środowisku substancja czynna
jest skuteczna. W przypadku preparatów
w postaci spot-on, które po nakropieniu
rozprowadzają się po całej powierzchni
zwierzęcia w pokrywającym naskórek filmie
skórnym i kumulują w gruczołach łojowych,
ważne jest by zastosować je w odpowiednim
czasie. Zwykle wymagane są około dwa dni
zanim preparat pokryje naszego pupila
w całości, stąd należy go użyć odpowiednio
wcześniej. Zazwyczaj nie można też psa
kąpać na dwa dni przed i dwa dni po zastosowaniu preparatów (preparaty w późniejszym czasie stają się wodoodporne).
Preparaty w postaci spot-on zwykle są skuteczne przez okres 4 tygodni, dlatego istotne
jest, aby pamiętać o regularnym ich stosowaniu. Preparaty w oprysku zwykle działają
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szybciej. Więc jeśli zależy nam na czasie,
możemy zastosować preparat w sprayu. Co
do wspomnianej babeszjozy, to jest to jedna
z wielu chorób przenoszonych przez kleszcze. Wywołana jest przez pierwotniaka
Babesia canis atakującego krwinki czerwone, i rzeczywiście, jeśli nie jest odpowiednio
wcześniej rozpozna i leczona może prowadzić do śmierci. Obecnie na niektóre choroby przenoszonych przez kleszcze istnieją
szczepionki, zabezpieczające przez zachorowaniem lub łagodzące przebieg choroby.
Co do drugiej części pytania, to jeśli dojdzie
do ukąszenia zwierzaka przez owady, zalecam natychmiastowy kontakt z lekarzem
weterynarii. Obrzęk pojawiający się w miejscu ukąszenia jest tylko jedną i to najłagodniejszą reakcją, jaka może nastąpić po takim
wydarzeniu. Po ukąszeniu istnieje możliwość
rozwinięcia się u zwierzęcia wstrząsu oraz
może dojść do obrzęku krtani, co prowadzi
do śmierci, jeśli nie zostanie odpowiednio
szybko podjęta interwencja. Tylko lekarz
weterynarii może ocenić, jakie środki zastosować oraz czy wystarczy miejscowe zastosowanie leków czy raczej należy podać leki
ogólne lub podjąć inne działania (np. wykonanie tracheotomii w przypadku obrzęku
krtani).
ZASADY TERAPII DERMATOLOGICZNEJ

• Przestrzegaj dawki przepisanej przez lekarza
weterynarii
• Przestrzegaj częstotliwości podawania leku
• Przestrzegaj zalecanego czasu trwania terapii
• Przestrzegaj podstawowych zasad higieny
• Przestrzegaj terminów wizyt kontrolnych
• Nie przerywaj leczenia, nawet jeśli zniknęły
objawy i widać znaczącą poprawę

Jeśli masz pytanie do naszego eksperta napisz do nas na adres dermatologia@cztery-lapy.pl.
W pytaniu należy uwzględnić wiek, rasę i płeć zwierzaka oraz miejsce zamieszkania.
WiĘcej informacji: www.dermatologiapsowikotow.pl
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