Kaitse oma koera juba
enne hammustamist!

Puugid

Kirbud

Pistesääsed

Moskiitod

Te võite teha mida tahes ja minna kuhu tahes...

ENNETA VÄLISPARASIITE
JA NENDE KAUDU
LEVIVAID HAIGUSI!

Teie kauaegne partner lemmikute sise- ja välisparasiiditõrjes

Puugid, kirbud ja sääsed on peamised lülijalgsed välisparasiidid, kes
siirutavad erinevaid bakteriaalseid, parasitaarseid kui ka viiruslikke
nakkushaigusi koertele. Eestis on põhilised siirutajad puugid ja kirbud.

Sügelus ja kirbuallergia
KIRBUD

Tavaliselt saavad meie lemmikloomad puuke ja kirpe väliskeskkonnast.
Võimalik on ka välisparasiitide liikumine loomalt loomale või loomalt
inimesele.

PUUKIDE POOLT EDASIKANTUD HAIGUSED:
PUUGID

Borrelioos – Borrelia burgdorferi spiroheedi põhjustatud
nakkushaigus. Haigust levitavad nakatunud puugid, kes koeralt verd
imedes viivad haigustekitajad süljega koera organismi. Nakkuse
edasikandumine puugilt koerale algab 24–48 tundi peale seda kui
puuk on alustanud toitumist. Peiteaeg nakatumisest kliiniliste tunnuste
avaldumiseni võib ulatuda 2–5 kuuni. Mõnel koeral võib haigus kulgeda
ilma kliiniliste tunnusteta. Haigustunnused on mittespetsiifilised: palavik,
longe, liigeste turse, vähenenud söögiisu, loidus ja lümfisõlmede
suurenemine. Haigus kahjustab peamiselt liigeseid ja neerusid.
Babesioos (piroplasmoos) võib kulgeda eluohtliku haigusena, aga
ka kliiniliste nähtudeta. Ainurakne parasiit põhjustab punaliblede
lagunemist, mille tulemusena tekib aneemia ehk kehvveresus. Babeesiad
liiguvad verd imevalt puugilt koerale 24–48 tunni jooksul. Haigust
iseloomustab jõuetus, isutus, kahvatus, silma sidekesta, igemete ja naha
värvustumine kollaseks ning sageli võib märgata, et koera uriin on
punane või pruun. Selliste kliiniliste sümptomite märkamisel peab kohe
pöörduma loomakliinikusse.
Erlihhioos ja anaplasmoos on nakkushaigused, mida esineb
sagedamini Euroopa lõunapoolsemates riikides, kuid kliimamuutuste
ja lemmikloomade reisimise tõttu ei saa välistada haiguse esinemist
ka Eestis. Mõlema haiguse ülekandumise aeg puugilt koerale sõltub
haigustekitaja alaliigist ja haigust siirutavast puugiliigist. Uuringud on
näidanud, et erlihhioosi nakatumine võib toimuda juba 3–6 tundi peale
puugi kinnitumist. Erlihhioos ja anaplasmoos kahjustavad peamiselt
vererakke ning vereloomet. Sümptomid on väga sarnased borrelioosi
omadega: palavik, liigeste valulikkus, loidus, lümfisõlmede suurenemine,
millele võivad lisanduda verevalumid nahal ja limaskestadel,
ninaverejooks, mis on tingitud vereliistakute vähesusest põhjustatud
verehüübimatusest.

SÄÄSELISED

Dipülidioos (Dipylidium caninum) – koeraviigi põhjustatud
paelusstõbi on Eestis levinumaid paelusstõbesid koertel. Seda
soodustab kirpude rohkus, sest kirbud on koeraviigi vaheperemehed.
Koerad nakatuvad, kui hammustavad kirbud katki ja neelavad alla.
Haigust iseloomustavad kõhnumine ja seedehäired, kergematel
juhtudel võivad koerad olla mõnikord väliselt täiesti terved.

Dirofilarioos – südameusstõbi ja nahavorm. Südameusstõbe
põhjustab ümaruss Dirofilaria immitis, kes satub koera vereringesse
nakatunud sääskede vahendusel. Koera organismis liigub parasiit
vereringe kaudu kopsuarteritesse ja paremasse südamekotta.
Nakatunud koer on nakkusallikaks sääskedele ja seeläbi ka teistele
koertele. Eestis ei ela dirofilarioosi levitavaid sääseliike, kuid
kliima muutustega seoses ei saa välistada uute liikide sisserännet.
Südameusstõve sümptomid on mittespetsiifilised – köha, hingeldamine
ja väsimus. Nahavormi iseloomustavad nahale tekkivad moodustised,
mille sees on väikesed ussid. Dirofilarioosi nahavormi on
üksikjuhtumitena diagnoositud ka Eestis elavatel koertel.
Leišmanioos on krooniline haigus, mida iseloomustab kaalulangus,
muutused nahas ja lümfisõlmedes.
Dirofilarioosi ja leišmanioosi nakkuse ülekandumine sääselt koerale
toimub sama kiiresti kui sääseliste toitumine – umbes 4 minuti jooksul.

Välisparasiiditõrje on oluline
Euroopas reisimisel!
Leišmanioosi ja dirofilarioosi esineb
sagedamini Euroopa soojemates
riikides. Nakatumise riski tõttu
on soovitatav kasutada enne
reisi sääselistele tõrjuva toimega
välisparasiiditõjevahendit ning
sihtkohas hoida koeri öösiti toas.

Kirbud / puugid, levitavad Babesia canis, Borrelia burgdorferi, Ehrlichia canis
Kirbud / puugid / moskiitod, levitavad Dirofilaria immitis
Kirbud / puugid / moskiitod / pistesääsed, levitavad Leishmania infantum
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REPELLENT – VÄLISPARASIITIDELE EEMALEPELETAV TOIME
INSEKTITSIIDNE – PUTUKATELE (KIRBUD/SÄÄSELISED) SURMAV TOIME
AKARITSIIDNE – LESTALISTELE (PUUGID) SURMAV TOIME

Te võite teha mida tahes ja minna kuhu tahes...
TÄPILAHUS

fiproniil / permetriin

ENNETA VÄLISPARASIITE
JA NENDE KAUDU
LEVIVAID HAIGUSI!
1,5 - 4 kg

4 -10 kg

10 -20 kg

20 - 40 kg

40 - 60 kg

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähele
panelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu
veterinaararstiga. Käsimüügiravim. Täiendav informatsioon on saadaval ravimi müügiloa hoidja esindusest:
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,Saue 76505. Tasuta klienditoe telefon: 800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee
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