Állati

Rühösség és fülrühösség
A rühösség minden háziállatban előfordulhat, napjainkban ritka betegség.
Könnyen összetéveszthető-gyakran össze is keverik- a bolha ekcémával, és
más viszketéssel és bőrgyulladással járó kórképekkel (demodicosis, allergiás-, gombás-, bakteriális bőrgyulladás). Zoonózis, tehát több fajtája az
emberre is átterjedhet.

Rühösség
A rühösséget kutyában, macskában a
Sarcoptes és a Notoedres fajok okozzák növényevő háziállatainkban a
Sarcoptes és a Psoroptes fajok (növényevőknél bejelentési kötelezettség alá tartozó megbetegedés). A rühösség erős viszketéssel jár. Könnyen
terjed az állatok között. Az atkák a
bőrbe fúródnak és ott táplálkoznak,
szaporodnak. Súlyos tünetek általában
fiatal vagy gyenge ellenálló képességű,
immunszupresszált egyedekben jelentkeznek. Az erős vakarózás következményeként másodlagos bőrfertőzések
alakulnak ki, így általában fennáll egy
bakteriális-gombás bőrgyulladás is. Diagnosztizálása bőrkaparék mintavétel
után mikroszkóppal történik. Az atkák
jól felismerhetőek és azonosíthatóak
mikroszkóp alatt. Kezelése elhúzód-

Kutya rüh

Macska rüh

hat, bár már az első kezelés után is enyhülnek a tünetek, de az atkák 2-3 hetes
életciklusa miatt ismételni kell a kezelést 2 hetente. Mindig kezelnünk kell a
másodlagos bőrfertőzést is.

Fülrühösség
A fülrühösséget az Otodectes cynotis
atka okozza, mely leggyakrabban macskák fülében élősködik, de fiatal kutyákban is előfordul. A fülröhös állatok
erősen rázzák fejüket, vakarják fülüket.
A fülben jellegzetes-barna/fekete felrakódás látható. Gyakran egyéb bakteriális-gombás fülgyulladásokkal is társul,
valamint a vakarózás miatt a fültőnél
bőrgyulladás alakulhat ki. Diagnosztikája: fültampon mintavétel után, mikroszkópos vizsgálattal jól felismerhetőek
az atkák. Kezelése enyhébb esetben és
kutyában spot on készítménnyel, amit

Rühatkák
havonta ismételünk, súlyosabb esetben, macskák esetében heti egyszeri,
fülkrémes kezeléssel történik.

Dr. Szolnoki János

Szentendrei Rendelőintézet és állatkórház

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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