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PRIPOROČILA ZA ZAŠČITNA CEPLJENJA IN ODPRAVLJANJE NOTRANJIH IN
ZUNANJIH ZAJEDAVCEV PRI PSIH IN MAČKAH
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D-pasja kuga, H-kužni hepatitis, L-leptospiroza, P-parvoviroza, Pi-parainfluenca, P-mačja kuga, HC-kužnii mačji nahod, FeLVmačja levkemija, MR-mikročipiranje in registracija, MNM-mladiči necepljenih mater

Tablete proti notranjim zajedavcem (Drontal Plus, Dehinel Plus, Pratel, Zantel ...) se odmerjajo
glede na telesno težo psa (1 kom/10kg) in jih dajemo (vse naenkrat) naravnost v gobec ali jih skrijemo
v kosu mesa ali drugega priboljška ali zdrobljene primešamo hrani. Namesto tablet lahko uporabimo
tudi zdravilo v obliki peroralne paste (Banminth, Biovermin) le da imajo te ožji spekter delovanja in jih
priporočamo v primerih, ko so bile matere mladičev v času gonjenja in brejosti pravilno in dosledno
razglistene in niso imele bolh. V kolikor naslednji dan po uporabi zdravila v iztrebkih opazimo gliste, je
zdravljenje potrebno po dveh tednih obvezno ponoviti, blato pa zakopati. Prav tako je zaželjeno v tem
času omejiti stik z invadirano živaljo, poostriti osebno higieno in preprečiti stik invadirane živali z
drugimi živalmi! Pri mladičih starejših od 6 tednov se lahko odločimo tudi za uporabo kombiniranih
kožnih kapljic (Stronghold), ki ščitijo žival hkrati proti zunanjim in notranjim zajedavcem in jih
nanašamo na kožo v predelu zatilja enkrat mesečno.

2. ODRASLI PSI IN MAČKE
Odraslim psom je priporočljivo dajati tablete proti notranjim zajedavcem vsake 3 mesece in jih cepiti
enkrat letno (prvič 12 mesecev po zadnjem cepljenju mladiča) proti nalezljivim boleznim (3 leta
zaporedoma, nato pa vsako drugo leto) in enkrat letno zakonsko obvezno proti steklini. Priporočamo
tudi vakcinacijo proti vse bolj pogosti boreliozi.
Pri odraslih mačkah so preventivni ukrepi odvisni zlasti od tega ali te živijo izključno kot hišne živali ali
pa se gibljejo tudi na prostem. V prvem primeru priporočamo vsaj enkrat letno razglistenje in enkrat
letno kombinirano cepljenje proti mačji kugi in kužnem mačjem nahodu, v drugem pa uporabo kožnih
kapljic Profender enkrat na tri mesece, ki delujejo tudi proti trakuljam ter dodatno, enkrat letno
cepljenje proti mačji levkozi.
Odrasle živali je priporočljivo preventivno razglistiti nekaj dni pred cepljenjem.

3. BREJE IN DOJEČE PSICE IN MAČKE
Zdravil proti notranjim zajedavcem (razen kožnih kapljic) ne dajemo v prvih 40. dneh brejosti, obvezno
pa v času gonjenja in proti koncu brejosti. Večino cepljenj lahko opravimo tudi v času brejosti, še bolj
priporočljivo pa jih je opraviti pred začetkom brejosti. Pri zadostno imunih samicah se protitelesa proti
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najnevarnejšim nalezljivim boleznim prenesejo preko mleziva tudi na njihove mladiče in jih pred njimi
ščitijo do približno 8. tedna starosti. Doječe psice in mačke dehelmintiziramo skupaj z mladiči.
Za zaščito proti zunanjim zajedavcem (bolhe, klopi, uši) priporočamo redno uporabo (enkrat
mesečno, še zlasti pa v toplejših mesecih) učinkovitih kožnih kapljic (Advantix, Frontline, Ex-spot,
Advantage, Stronghold, Advocate ...) ali učinkovite protizajedavske ovratnice (Kiltix, Scalibor), ki jih
dobite pri svojem veterinarju. Zunanji zajedavci prenašajo vrsto zelo resnih in nevarnih bolezni (npr.
trakuljavost, boreliozo, erlihiozo, babeziozo, lejšmaniozo) zato je preventiva proti njim še toliko
pomembnejša.

CEPIMO LAHKO LE ZDRAVE ŽIVALI, BREZ ZAJEDAVCEV
Navedena priporočila so le okvirna. Program zaščitnih cepljenj in drugih preventivnih ukrepov je
odvisen od številnih dejavnikov in se razlikuje od primera do primera. O vrsti in obsegu veterinarske
oskrbe se je koristno pozanimati tudi pred predvidenimi potovanji z živaljo saj so nekateri ukrepi
odvisni tudi od tega, kam z njo potujemo.
Lastnikom, ki se za »štirinožca« odločajo prvič, priporočamo, da preberejo tudi brošuro »Skrb za
mladiča: Najboljši začetek zdravega življenja« kjer bodo našli koristne informacije glede pravilne
prehrane, pomena aktivnosti, vzgoje in ustrezne nege ter druge veterinarske oskrbe. V primeru
kakršnihkoli dodatnih vprašanj se lahko oglasite v naši veterinarski ambulanti v Tenetišah ali nas
pokličete po telefonu (04) 2565-102.

Pripravil: mag. Marjan Tacer, DVM

