
Jak często odrobaczać psa/kota?

To, jak często należy odrobaczać psa i kota, w dużej mierze zależy od środowiska w którym
bytuje oraz od stylu życia zwierzaka. Psy żyjące na zewnątrz mają częstszy kontakt z innymi
zwierzętami, a koty polujące to zwierzęta najbardziej narażone na zarobaczenie. Narażone
na pasożyty są także psy i koty mieszkające na osiedlach, gdzie jest duża populacja
zwierząt domowych. Przyjmuje się, że standardowo szczeniaki odrobacza się raz na
miesiąc, natomiast psy dorosłe około cztery razy w roku.

Jak pies/kot może zarazić się „ robakami”?

Małe szczenięta i kocięta mogą się zarazić robakami już w łonie matki lub po porodzie - ssąc
mleko matki. Może się tak stać, jeśli suczka lub kotka nie została odrobaczona przed
pokryciem. Karmiąc naszego pupila surowym mięsem zadbajmy o to, by pochodziło ze
sprawdzonego źródła. W mięsie mogą znajdować się jaja pasożytów, a te, niepoddane
żadnej obróbce termicznej stanowią zagrożenie. Oprócz pasożytów wewnętrznych,
zwierzęta domowe narażone są także na pasożyty zewnętrzne. Do najpopularniejszych
należą pchły. W tym przypadku ważna jest systematyczna kontrola okrywy włosowej, a w
razie pojawienia się owadów i ich jaj, konieczne jest odpchlenie. Jeśli nasz kot jest kotem
“wychodzącym” lub “wolno żyjącym”, prawdopodobnie zdarza mu się polować. Nawet, jeśli
nie zje swojej zdobyczy, sam kontakt fizyczny z dzikiem zwierzęciem może spowodować
zainfekowanie pasożytami. Do zarażenia może dojść podczas spaceru, np. poprzez kontakt
z odchodami lub resztkami pożywienia. Warto wiedzieć, że nawet my - właściciele możemy
pod obuwiem przynieść jaja pasożytów do domu.

Jak poznać że nasz zwierzak ma pasożyty?

Jednym z pierwszych i najczęstszych objawów jest saneczkowanie. Jest to pocieranie
odbytem po płaskiej powierzchni, np. po dywanie czy kanapie. Zachowanie to jest
spowodowanie świądem, który towarzyszy inwazji pasożytów. To, co powinno nas również
zaniepokoić, to intensywne wylizywanie, podgryzanie i wygryzanie sierści w okolicy ogona.
Przy dużej inwazji pasożytów zauważymy utratę masy ciała, słabą kondycję okrywy
włosowej, ospałość, a nawet wymioty czy biegunkę. Pasożyty po dostaniu się do jamy
brzusznej i jelit rozmnażają się i żywią tym, co je nasz pupil, pochłaniając przy tym wszystkie
wartości odżywcze. W wyniku tego nasz zwierzak nie otrzymuje potrzebnych mu do życia
witamin i minerałów. Duża inwazja pasożytów może doprowadzić  młody organizm do
śmiertelnego wyniszczenia, a dorosłe zwierzę do dużych problemów zdrowotnych. Brak
podjęcia leczenia może skutkować śmiercią.

Regularne odrobaczanie cztery razy do roku uchroni twojego psa/kota przed inwazją
pasożytów. Jeśli w domu jest więcej zwierząt, należy je odrobaczyć w tym samym czasie
aby uniknąć zarażenia wtórnego, czyli wzajemnego zarażania się zwierząt w tym samym
gospodarstwie domowym. Pamiętaj o częstym myciu rąk po kontakcie z pupilem. Zawsze
sprzątaj odchody po swoim psie, co pozwoli ograniczyć się rozpowszechnianiu
endopasożytów w środowisku.


