Cestovanie so zvieratkom

parazitov sa môže objaviť svrbenie, tvorba podkožných
uzlíkov, vypadávanie srsti a pod.

Naši štvornohí miláčikovia sa stali neoodeliteľnou
súčasťou našich životov, preto s nimi radi trávime čas
aj na dovolenkách.
Ak sa chystáte na dovolenku do zahraničia, zvieratko musí
byť čipované, mať pas spoločenského zvieraťa (pet pas),
a platnú vakcináciu proti besnote. Pred cestou nezabudnite
navštíviť veterinárneho lekára, ktorý do pasu potvrdí dobrý
zdravotný stav zvieraťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri
dni pred vycestovaním.

Dirofilarióza sa dá zistiť z krvi psa. Parazity môžu žiť
v hostiteľovi aj niekoľko rokov a pomocou komárov infikovať
ďalšie zvieratá.
Terapia u nás zatiaľ nie je schválená ani dostupná, preto je
dôležitá prevencia, čiže podávanie účinných prípravkov
proti komárom.

Vyššie uvedené platí pre krajiny v rámci Európskej únie.
Okrem toho pri cestovaní do Veľkej Británie, Írska, Malty
alebo Fínska je potrebné aj odčervenie zvieraťa minimálne
24 hodín a max 5 dní pred vstupom do tejto krajiny.
Cestovanie za hranice Európskej Únie je veľmi rozdielne.
Niektoré krajiny majú zakázané cestovať so psom mladším
ako je určitý vek, alebo vyžadujú určitú aktuálnosť očkovania
či odčervenia, prípadne testy na protilátky proti besnote. Je
preto nevyhnutné dopredu si zistiť podmienky.

Exotické choroby
Nemusíte však nikam cestovať, aby si váš miláčik
doniesol exotickú chorobu. Dirofilarióza je spôsobená
parazitujucimi vlasovcami (červami) rodu dirofialaria
a prenášajú ju komáre.
V južných oblastiach Slovenska sa vyskytuje už pomerne
bežne, výskyt nakazených psov je okolo 35%.
Komár pri saní infikuje psa mikrofilariami (larvami), z ktorých
sa vyvinú dospelé nitkovité biele červy dĺžky až 30cm.
Dirofilaria immitis spôsobuje srdcovú formu ochorenia.
Spočiatku sa ochorenie môže prejavovať kašľom, neskôr
sťaženým dýchaním a nakoniec aj zlyhaním srdca a obličiek.
Dirofilaria repens spôsobuje podkožnú formu ochorenia,
ktoré môže byť bez príznakov. Pri väčšom množstve

Akcia CESTY
v mesiaci jún

Dirofilaria v našom mikroskope
Ďalšie ochorenia zo stredozemia a juhu prenosné
kliešťami, blchami a komármi:
Erlichia, Lymska borelioza, Anaplazma, Hemobartonela
(mykoplazma), Leishmania, Cytauxzoon, Babesia, Kliešťová
paralýza
Ehrlichióza
Vážne bakteriálne ochorenie, prenášané kliešťami. Postihuje
biele krvinky a napáda imunitný systém psa. Je ťažké ju
diagnostikovať len podľa klinických príznakov. Prejavuje
sa horúčkami, ktoré trvajú 3 až 8 dní, chudokrvnosť,
dýchavičnosť a apatia. V raných štádiách, kedy sa obtiažne
diagnostikuje, je liečiteľná antibiotikami. Toto ochorenie je
veľmi závažné a prenosné aj na človeka.

10% zľava

20% zľava

na prípravky Stronghold,
Advocate, Advantix a Vectra

na vystavenie petpasu
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ordinačné hodiny:
pondelok až piatok 10.00–12.00 a 14.00–19.00
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