
Kleszcze to pasożyty, które zagrażają zdrowiu naszych pupili zwłaszcza w okresie
wiosny, lata i jesieni - gdy temperatura przekracza 7 stopni Celsjusza. Biorąc jednak
pod uwagę to że, mamy coraz łagodniejsze zimy, zwierzęta są narażone na ich ataki
praktycznie przez cały rok.

Choroby odkleszczowe

Te drobne pajęczaki są nosicielami wielu groźnych, bywa, że trudnych w leczeniu i nawet
śmiertelnych chorób. Z tego powodu nie należy bagatelizować niebezpiecznych
konsekwencji, jakie niesie za sobą ugryzienie kleszcza i stosować środki zapobiegawcze.

Do najczęstszych chorób wywołanych przez kleszcze należą:

Babeszjoza - to bardzo groźna choroba spowodowana pasożytami niszczącymi krwinki
czerwone. Objawia się apatią, wysoką gorączką oraz wymiotami. Nieleczona, atakuje
narządy wewnętrzne, prowadząc do: niewydolności nerek, uszkodzenia wątroby, mięśni
szkieletowych, obrzęku płuc, niewydolności układu krążenia oraz zaburzeń centralnego
układu nerwowego.
Nieleczona może doprowadzić do śmierci. Tak, jak w przypadku każdej choroby, kluczowy
jest tu czas. Gdy tylko zauważymy niepokojące objawy, a dodatkowo znajdziemy wbitego w
skórę kleszcza, niezwłocznie udajmy się na wizytę do lekarza weterynarii.

Anaplazmoza - choroba spowodowana przez bakterie gram ujemne, które atakują płytki
krwi. Do objawów choroby należą: apatia, wysoka gorączka, wybroczyny, krwawienie,
biegunka, a także zaburzenia ruchu. Bywa, że objawy są łagodne, dlatego diagnozę warto
potwierdzić badaniem morfologicznym krwi oraz USG jamy brzusznej, ponieważ może dojść
do powiększenia wątroby i śledziony. Leczenie polega na 4-tygodniowej antybiotykoterapii.
W przypadku bardzo złych wyników badań krwi, konieczna jest transfuzja.

Jak chronić psa i kota przed kleszczami?

Najlepszą ochronę przeciwkleszczową dają dostępne na rynku środki, które w zależności od
rodzaju zabezpieczą naszego pupila na okres nawet do kilku miesięcy. Można je podzielić
na:

- krople podawane na skórę - są proste w użyciu, należy jednak mieć na uwadze
możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. Należy też pamiętać, aby przez
najbliższe 3 dni po zastosowaniu nie moczyć i nie kąpać zwierzęcia.

- tabletki przeciw kleszczom - bardzo skuteczne rozwiązanie, biorąc pod uwagę to,
że działają szybko i kleszczobójczo - nie pozwalają pasożytom na wbicie się w skórę.
Najlepiej - zwłaszcza przed pierwszym zastosowaniem, skonsultować wybór tabletek
z weterynarzem, biorąc pod uwagę inne, przyjmowane leki, stan zdrowia i masę ciała
zwierzęcia,

- spray’e - stosowane dla mniejszych gabarytowo i starszych psów. Działają głównie
na zasadzie odstraszania pasożytów,

- obroże przeciwkleszczowe - są bardzo skuteczne, gdyż zarówno odstraszają jak i
zabijają pasożyty. Działają po 48 godzinach i dają ochronę do 8 miesięcy. W celu
zapewnienia skutecznego działania, obroża przeciw kleszczom powinna ściśle
przylegać do szyi i nie może być ściągana.



Oprócz stosowania odpowiednich preparatów, warto każdorazowo, po spacerze - zwłaszcza
po lesie i wśród wysokich traw, dokładnie obejrzeć ciało psa (jak i swoje oczywiście).
Kleszcze lubią ciemne i wilgotne miejsca na skórze, takie jak pachy, pachwiny, zgięcia kolan
i łokci. U psów to obszary delikatne i najmniej owłosione, takie jak okolice uszu, pyska,
pachwin, pach i brzucha.

Jak wyjąć kleszcza?

Najważniejszą sprawą jest szybkie i całkowite usunięcie kleszcza. Najlepiej wykonać to za
pomocą pęsety lub specjalnych kleszczołapek. Wyciągamy go zdecydowanym, energicznym
ruchem starając się nie zdusić odwłoka. Po upewnieniu się, że kleszcz został całkowicie
usunięty, dezynfekujemy ranę środkiem odkażającym, wodą utlenioną lub spirytusem.

W przypadku wystąpienia problemów z usunięciem kleszcza lub wystąpienia objawów
chorobowych, należy jak najszybciej udać się z pupilem do weterynarza.


