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A macskák „bolhairtó” mérgezése
A bolhák fölöttébb bosszantó és kellemetlen élősködők kedvencünkön. Megszabadulni tőlük fontos és néha nem is olyan egyszerű feladat. Szerencsére sok termék áll
a rendelkezésünkre, amelyekkel sikeresen felvehetjük a harcot ellenük. A legkedveltebbek a pipettás kiszerelések, melyek az állat hátára cseppentve szívódnak fel. Ezek
a termékek állatában 30 napos védettséget nyújtanak.

Nagyon gyakran előfordul, hogy egy háztartásban kutyus és cica él barátságban
együtt. A legtöbb kutyák számára forgalmazott bolhairtó csepp, úgynevezett
spot on készítmény a macskákra súlyosan
mérgező. Ez a mérgezés gyakran a gazdik
figyelmetlenségéből vagy takarékoskodásából adódik, megvásárolják a kutya
bolhairtót, majd egy kicsit adnak belőle a
cicának is. A másik gyakori mód, hogy a
cica letisztogatja-lenyalogatja a kutya barátját, és így jön létre a súlyos mérgezés. A
legáltalánosabb bolhák elleni szerek hatóanyagai a piretrinek. A piretrinek a természetben is előforduló vegyületek. Eredetileg a Chrysantenum nevű virágfajtából
(Margitvirág) kinyerhető, rovarölő hatású
kivonatot hívták pyrethrumnak. A főként
Európában és a Balkánon honos növényt
megtalálhatjuk kertekben, de szabadon,
gyomként is megél. Régebben azért termesztették, mert felismerték rovarölő
hatását, ami azonban igen enyhe volt –
inkább csak elbódította a kártevőket. Ma

már szintetikus úton állítják elő, s ezáltal
felerősítették rovarölő hatását. Körülbelül százszor erősebb, mint a természetes anyag. Amennyiben az előírásoknak
megfelelően alkalmazzuk, a piretrinek
biztonságosak és hatásosak. Túladagolás
esetén mérgezési tünetek léphetnek fel
kutyáknál és macskáknál egyaránt. Egy
másik szintetikus rovarölő szer, amelyet
a bolhák ellen használnak, a permetrin. A
permetrin hatóanyagot tartalmazó bolhairtó szereken általában feltüntetik, hogy
„kizárólag kutyákon alkalmazható”. Kutyákra - ha a használati utasításnak megfelelően alkalmazzuk ezeket a szereket
– nem veszélyesek. Macskákra azonban
rendkívül mérgező ez a szer. Macskákon a
permetrin alapú rovarölő szer 6 órán belül mérgezési tüneteket produkálhat.
Milyen tünetekre figyeljünk?
Mérgezés gyanúja esetén azonnal forduljunk állatorvoshoz, mert sokszor perceken múlik a cica élete. Ilyen tünetek a
nyáladzás, a levertség, az izomremegés, a
hányás és a görcs.
Kórmeghatázorás
A permetrin és piretrin mérgezés megállapítására fizikai vizsgálat mellett szükség
van a használt szer pontos meghatározására, leírására is. Ugyan bőr és szőr tesztekből megállapítható a mérgezés ténye,
az eredményekre azonban napokat kell
várni.
Kezelés
A kezeléshez tartozik a méreg eltávolítása a bőrről és szőrről, és a görcsök,

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással - 8-20h-ig,
(06-26-317-532 vagy 06-30-9370-863)
– és állandó éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel
(06-30-66-26-849)
várja Önöket és kedvenceiket
Szentendre központjában.
Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi kedvezményekkel,
házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –, kutyakozmetikával,
kutya -macska panzióval és sokféle szakrendeléssel, kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év tapasztalattal és fiatalos lendülettel
állunk az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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izomremegés gyógyszeres kezelése. Az
állatorvos kórházi ápolást javasolhat folyamatos infúzióadagolással. Ha a kezelést időben elkezdik permetrin/piretrin
mérgezés esetén, a gyógyulás 24-48 órán
belül várható, de az izomremegés még
pár napig megmaradhat.
Otthoni ápolás és megelőzés
Amennyiben úgy gondoljuk, hogy cicánknak permetrin/piretrin mérgezése van, a
legfontosabb, hogy fürdessük meg langymeleg vízben, kímélő mosogatószerrel.
Ne használjunk bolha elleni sampont, és
ne fürdessük meleg vízzel, mert hatására
a vérerek kitágulnak és a méreg felszívódása a bőrről gyorsabb lesz. Ezután
vegyük fel a kapcsolatot az állatorvossal!
A legjobb módja a megelőzésnek, ha figyelmesen elolvassuk a készítmények
leírását. Ha a leírásban az szerepel, hogy
„csak kutyákon alkalmazható” ne használjuk macskán! A macskák anyagcseréje
bizonyos gyógyszerekre, mérgekre sokkal
érzékenyebb, mint a kutyáké.
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