Cestal Plus närimistablett
prasikvanteel/püranteel/fenbendasool

Tõhus ja maitsev

•

Tõhus sagedamini esinevate koerte
sooleparasiitide vastu

•

Rutiinseks ussitõrjeks piisab ühekordsest
annustamisest

•

92% koertest sööb tabletti vabatahtlikult**

Parasiidid?
Kindlasti mitte!
Meie kasutame Cestal

Plus`i

prasikvanteel/püranteel/fenbendasool

Ussitõrje reeglid!
•
•
•
•

•
•

Tehke oma lemmikule regulaarset ussitõrjet, vastavalt oma
loomaarsti antud juhistele.
Ravimi täpseks doseerimiseks kaaluge oma lemmikut.
Ideaalis, peaksid kutsikad saama ussirohtu 2 nädala vanuselt,
edaspidi iga 2 nädala järel ja 2 nädalat pärast võõrutamist. Seejärel iga 4 nädala järel kuni pooleaastaseks saamiseni.
Täiskasvanud koerte ussitõrje sagedus sõltub elukeskkonnast,
toidust ja elustiilist. Nakatumisrisk on suurem koertel, kes elavad
aias, liiguvad looduses, kipuvad sööma raipeid või rooja ning
joovad lompidest.
Tiinetele emastele on soovitatav teha ussitõrjet 10 päeva enne
poegimist ja seejärel koos kutsikatega.
Ussitõrjet on soovitatav teha üheaegselt kõikidele pere lemmikutele.

Väga hea maitsega!

Küsige lisainformatsiooni oma loomaarstilt!
Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru,
Uusaru 5, Saue Tasuta klienditoe telefon:
800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee

Ravimireklaam! Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist
lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise
korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu loomaarsti või
apteekriga. Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Miks ma peaksin oma lemmikule andma ussirohtu?

Soovitused inimese tervise kaitseks

Koerte parasiidinakkus jääb sageli märkamatuks. Hoolimata sellest, levitab nakatunud koer regulaarselt parasiite – ja nende mune, olles seeläbi
nakkusallikaks teistele lemmikutele ja isegi Teile endale. Eriti ohustatud
on väikelapsed, kes ei ole enesehügieenist kuigi teadlikud. Seega koera
ravimine on inimeste haigestumise vältimine.

•

Kõige tavalisemad sooleparasiidid koertel

•

Täiskasvanud paelussid ei põhjusta tavaliselt koerte ja kasside kliinilist
haigestumist. Küll aga võivad Dipylidium caninum´i lülid liikuda aktiivselt
pärakust välja ja põhjustada sügelusest tingitud „tagumikul kelgutamist”.
Põistang-paeluss (Echinococcus granulosus) ja alveokokk-paeluss
(Echinococcus multilocularis) põhjustavad ka inimestel haigust nimega
ehhinokokoos. Eluvõimelised vastsed elavad maksas, kopsudes, ajus
või neerudes paiknevates ehhinokokipõites ja võivad põhjustada tõsiseid
kliinilisi sümptomeid ning isegi surma.

•

Ümarusside nakkust esineb sagedamini kutsikatel ja kassipoegadel.
Raskemate juhtumite korral võib esineda punnis kõhtu, küünelaki eemaldaja-sarnast hingeõhku, värisemist ja isegi krambihoogusid.
Inimestel, kui vaheperemeestel, võivad parasiidi rändavad vastsed
põhjustada ravile allumatut köha, nägemispuudulikkust ja isegi pimedaks
jäämist.

Kas teadsid?

Tõsise haigestumise korral võib lemmikutel esineda oksendamist ja
kõhulahtisust või isegi kehvveresust. Inimestel võivad nakatumisvõimelised vastsed läbi naha tungimisel põhjustada naha punetust ja sügelust.
Kidaussid ei ole inimestele ohtlikud, aga sagedase koera parasiidina
põhjustavad nad koertel kaalukadu ja vahelduva iseloomuga
kõhulahtisust.
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Paelussid sooles*

Ümarussid sooles*

* Pildid: Dep. of Parasitology,
Centr. Vet. Inst.,Budapest, Hungary

Inimesed nakatuvad nakatamisvõimeliste parasiidi vormidega tavaliselt suukaudselt, harvem läbi naha.
Lemmiku hellitamise järgselt peske hoolega käsi.
Peske hoolikalt tooreid marju ja köögivilju. Ärge sööge pesemata
metsamarju, sest need võivad olla saastunud rebaste, hulkuvate
koerte või kasside roojaga.
Ärge jooge ega laske oma lemmikul juua looduslikest allikatest,
jõgedest või tiikidest.
Ärge lubage oma lastel mängida või joosta paljajalu roojaga saastunud piirkondades.
Katke alati liivakast peale mängimist ohutult kinni.
Nakkusohtliku materjali tuppa kandumise vältimiseks, jätke alati oma
välisjalanõud ukse juurde.
Juhul kui Teil või Teie pereliikmel ilmneb mõni terviseprobleem, andke
perearstile teada, et Teil on kodus lemmikloom.

Parasiidimunad ja – vastsed on paljale
silmale nähtamatud. Rooja mikroskoopilise uurimise käigus võib selguda, et Teie
lemmik on parasiitidega nakatunud.
Koerad võivad nakatuda parasiidimunade või -vastsetega suukaudselt, haiguskandjate (hiirte, kirpude, lindude, toore liha) söömisel,
lootena emaihus, emapiima imemisel või naha kaudu.
Toores sea-või veiseliha ja sisikond võivad samuti olla nakkusallikaks.
Kirbud on Dipylidium caninum-nimelise paelussi peremeesorganismiks ning seetõttu on soovituslik kasutada regulaarselt kirbutõrje vahendeid.
Ei ole olemas kõikide parasiitide vastast ravimit, mis hoiaks ära eelseisvat nakatumist.
Rooja koristamine ja regulaarne kuutide ning koera jooksualade
puhastamine ja desinfitseerimine on väga oluline, sest ka ebaküpsed
parasiidivormid on väljaspool organismi eluvõimelised.

