
Hogyan védjük kedvenceinket
a kullancsoktól?
Egyre nagyobb az érdeklôdés a kullancsok által terjesztett be-
tegségekkel, és az azok elleni védekezéssel kapcsolatban.
Az érdeklôdés „jogos”, hiszen Budakeszin illetve a környezô
településeken élôk gyakran kirándulnak a közeli erdôkben.
Másrészrôl sajnos bizonyítottan nô a kullancspopuláció, így a
fertôzött egyedek száma is. A kullancsok különbözô vírusos,
bakteriális, és protozoonok okozta betegségek terjesztôi le-
hetnek. A kullancsok tehát ezen betegségek un. vektorai,
és rendszerint szúrásukkor, a nyálukkal juttatják a kórokozókat
az ember és az állatok szervezetébe. Van azonban kivétel, és
a kutyatartók többségének ismeretlen, hogy az áldozat lég-
utain és kötôhártyáján keresztül is fertôzhet például a beszá-
radt kullancsürülék is. Ez elsôsorban a kullancsot eltávolító
tulajdonos számára fontos, nem mindegy tehát, hogy milyen
módon távolítjuk el és semmisítjük meg az állatok bôrén meg-
kapaszkodó kullancsokat (lásd késôbb).
A kullancsok elleni védekezéshez számos készítmény áll ren-
delkezésre. Ezek a termékek azonban hatóanyagukat, minô-
ségüket tekintve nem azonosak, érdemes állatpatikában vagy
állatorvosi rendelôkben vásárolni ezeket.
Régebb óta használtak a kullancs-, bolhairtó nyakörvek. Ezek
elônye, hogy általában hosszabb (4-8) hónapos védettséget
adnak, így költséghatékonyabbak. Van közöttük, amely ezen
felül szúnyogok ellen is védelmet ad. Hátrányuk, hogy bizo-
nyos termékeknek erôs vegyszerszaga van, de léteznek szag-
talan nyakörvek is. Van, amelyik vízálló, mások nem, de még
a vízálló nyakörvek rendszeres „fürdetése” sem javasolható,
mert csökkenti a hatékonyságot. Macskák számára sajnos ez
idáig kevés megbízható minôségû nyakörv áll rendelkezésre,
néhány készítménnyel azonban jó tapasztalataink vannak.
A nyakra csepegtethetô készítmények (ún: „spot onok”) ki-
vétel nélkül 1 hónapos védelmet adnak kullancsok ellen. Ennél
hosszabb ideig csak bolha ellenes védelmet tudnak biztosí-
tani, és csak egy-egy terméknél. A spot onok általában már

kölyök (6-8 hetes) kortól alkalmazhatók, míg a nyakörveket
szétrágva esetleg mérgezés alakulhat ki. Itt szintén nagyon
változó a hatásspektrum: bizonyos cseppek a macskákban és
kistestû kutyákban elég gyakran elôforduló fülrühatka ellen is
védenek, bizonyos cseppek a bôr- és szívférgesség, mások a
szúnyogok, legyek ellen is használhatók. Éppen emiatt min-
dig érdemes az adott állat számára ideális csepp kiválasztá-
sáról állatorvossal konzultálni.

Néhány megjegyzés és tanács:
Bizonyos, nagyon fertôzött területeken a nyakörvek és a csep-
pek (spot onok) együttes használatával tudunk maximális vé-
delmet biztosítani, azonban nincs 100 % os védettséget adó
készítmény.
A cseppek felhelyezése elôtt és különösen után 2 napig nem
szabad az állatot megfürdetni.
A samponok, permetezôk és az ultrahangos riasztók haté-
konysága elmarad a fenti készítmények hatékonyságától.
Gyakran felett kérdés a B vitamin használata a kullancsok tá-
voltartása céljából. Tapasztalataink szerint B vitaminok adása
nem alkalmas a kullancsok távoltartására.
A kullancsok elleni védekezés oka nemcsak az állatok vé-
delme, hanem családunk, gyermekeink védelme is. A kutya,
macska által „hazahozott” kullancsok fertôzhetik az embert is!
Vannak olyan fôleg cseppentôs kullancs elleni készítmények,
melyek kutyán hatékonyan és veszélytelenül alkalmazhatók,
macskán azonban súlyos mérgezést akár elhullást okozhatnak!

Befejezésül szólunk a kullancseltávolítás módjáról.
A kullancsot ne tekergessük, és ne fogjuk meg kézzel. Olajjal,
parfümmel nem szabad bekenni, ilyenkor a parazita légzônyí-
lása „eltömôdik”, és a fulladozó kullancs a fertôzô anyagait a
gazdaállatba öklendezi. Célszerû a bôrhöz lehetô legközelebb
lévô részt csipesszel megfogni, és addig csavarni, amíg el nem
engedi a bôrt. Rendszerint 1-2 csavarás elég, mindegy hogy
milyen irányba tesszük ezt. Ilyen csipesz beszerezhetô a ren-
delônkben, de kapható Dr. Kapiller Zoltán kiváló állatorvos kol-
lega által kifejlesztett kullancseltávolító kanál is.
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A kedvencek fogápolásáról

Tapasztalatok szerint a kutyák és macskák szájüregi megbete-
gedései a leggyakoribb állatorvosi problémák közé tartoznak.
Azonban számos esetben elôfordul, hogy a tulajdonosok a be-
tegséget nem is észlelik vagy nem tulajdonítanak jelentôséget
neki, és a problémára más irányú állatorvosi kivizsgálás során
derül fény. Éppen ezért fontos a lehetséges bántalmak és meg-
elôzésük módjának megismerése. Kutyák és macskák között a
leggyakoribb probléma a fogkô-képzôdés és a fogíny-gyulladás.
Mindez úgy alakul ki, hogy a táplálkozás során lepedék (plakk)
rakódik a fogakra, amely eleség-maradékokból, nyálból és a
szájüregben mindig megtalálható baktériumok halmazából áll.
Az idô múlásával a plakkba különféle sók rakódnak le és kiala-
kul a már kemény, erôsen tapadó fogkô (calculus). A lepedék-
ben és a fogkô mellett elszaporodó baktériumok ínygyulladást
okozhatnak, aminek tünetei a kivörösödött, fájdalmas, vérzé-
keny íny és az erôsen bûzös szájszag. A fogak tartószerkezetei
meglazulhatnak és a fogak ki is hullhatnak. Amennyiben az állat
nem kap idôben megfelelô kezelést, akkor az is elôfordulhat,
hogy a baktériumok a vérkeringéssel szóródva különféle belsô
szervekben okoznak további megbetegedést (máj, vese, szív-
belhártya, stb…).
Általánosságban elmondható, hogy az életkor elôrehaladtával
az ismertetett problémák egyre gyakrabban fordulnak elô, azon-
ban egyes fajták különösen hajlamosak, és sokszor már egy
éves korukban láthatók az elsô tünetek. Közéjük tartoznak az
uszkárok, a yorkshire terrier, a havanese, a bolognese, a spáni-
elek és pl.: a puli is. Hajlamosító tényezô lehet, ha az állat elôtt
egész nap eleség áll, különösen ha az konzervtáp illetve, ha az
állat keveset rág.
A kedvencek fogápolásának célja a fogászati jellegû megbete-
gedések és a kellemetlen szájszag megelôzése. A kedvencálla-
tok szájhigiéniájának megôrzése – akárcsak az embernél –
mindennapos, otthoni és idôközönként, szakember által vég-
zett fogápoláson alapul. Az otthoni végzendô fogápolás meg-
felelô szoktatás után napi 1-2 percet vesz igénybe. Számtalan
módszer és készítmény létezik, leghatékonyabb az állatok fo-
gának rendszeres mosása. Fontos, hogy a mûvelethez minél fi-
atalabb korban szoktassuk hozzá az állatot. Sose használjunk
emberi fogkrémet, mert azt az állat lenyeli és mérgezéshez is
vezethet! Az emberi fogkefék helyett is lágyabb sörtéjû, speci-
ális állati fogkefék használandók. A kutyák és macskák számára

gyártott kutya- illetve macska-fogkrémek nagy választékban
kaphatók állatpatikákban és állatorvosi rendelônkben is. Ezek
a szerek ízesítettek, az állatok számára különösen ízletesek és
természetesen nem okoznak gondot, ha az állat lenyeli.
Az állatok fogmosásra szoktatása:
• Elsôként ujjunkra nyomjunk egy kis mennyiségû kutya-, macs-
kafogkrémet és csak a könnyen elérhetô metszô-, ill. szemfo-
gakra kenjük. Masszírozzuk az ínybe. A mûveletet – lehetôség
szerint - egy nap többször is ismételjük meg.

• Amikor kedvencük ezt megszokta, akkor próbáljunk fogkré-
met kenni ujjunkkal a hátsó (zápfogakra) is.

• Mikor az állat ezt is könnyen eltûri, akkor próbáljuk megtisztí-
tani puha sertéjû állat-fogkefével elôször szintén az elülsô, ké-
sôbb a zápfogakat.

• A szoktatási folyamatot jutalomfalatokkal segíthetjük.
• A szemfogakat az ínytôl indulva a fog hegye felé tisztítsuk,
a zápfogakat körkörös mozdulatokkal az íny felé irányítva.

A fogmosáson kívül (illetve a hajlamos fajták esetén akár amel-
lett) számos készítmény van forgalomban megelôzés céljára,
mint pl.: rágócsontok, rágószalagok, ízesített oldatok, amelye-
ket egyszerûen csak az állat ivóvizéhez kell önteni, porok, ame-
lyet az eleséghez kell keverni. A termékekrôl szívesen
felvilágosítást nyújtunk.
Amennyiben nem szeretne naponta foglalatoskodni a fogmo-
sással illetve az említett szerek külön adagolásával, egyszerû
megoldást nyújthatnak a speciális állatorvosi gyógytápok, ame-
lyekbe – megelôzés céljából – belekeverik a felsorolt készítmé-
nyek hatóanyagaival azonos vegyületeket.
A fogápolás másik, igen jelentôs részét képezi, az idôközönként
szakember, azaz állatorvos által végzett fogászati kivizsgálás és
ellátás.
Elôbb-utóbb a leggondosabban ápolt kutyánál, macskánál is ki-
alakulhat a fogkövesség, mikor az állat idôsebb lesz. Az éven-
ként vakcinázás során az állatorvos mindig átvizsgálja a
szájüreget is, és ha a problémát talál, javasolni fogja a fogászati
ellátást. A fogkôleszedés, esetleges foghúzás bódításban törté-
nik, ultrahanggal mûködô fogkôeltávolító készülékkel. Bódításra
azért van szükség, mert az állatok a gép hangját nem viselnék
el és mozgásukkal akadályoznák a mûveletet. Természetesen
minden bódításnak (altatásnak) van némi kockázata, de ez a
mai modern altatószerek használata mellett minimális. Mivel
ez a kockázat nagyon idôs állatnál már jelentôs lehet, érdemes
már akkor elvégeztetni a procedúrát, amikor az állatorvos el-
ôször javasolja és nem megvárni, míg az állat megöregszik és
szájüregi állapota súlyosan leromlik. Általában néhány napos
tablettás antibiotikum-kezelés követi a beavatkozást. Azoknál
a kedvenceknél, ahol egyszer állatorvosi ellátásra volt szükség,
mindenképp érdemes egy „Dental” típusú, azaz fogászati prob-
lémák megelôzésére szolgáló gyógytáp etetésére váltani a to-
vábbi problémák megelôzése érdekében.

Súlyos fogkövesség a kutyában.
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