Jaro se pomalinku blíží a všichni už se netrp liv t šíme na to, jak
s našimi ty nohými kamarády zase vyrazíme do p írody na procházku. P i
hání a dovád ní v tráv na n ale íhají klíš ata, která jsou po zimním
období vyhládlá a netrp liv vyhlížejí svoji ob , na kterou by se mohla
isát. Jejich aktivita za íná již dva týdny po posledním sn hu, p emž
sami ky vylézají už v b eznu. Proto neváhejte a ošet ete v as svého
pejska, ko ku vhodným prost edkem proti t mto nep íjemným a
nebezpe ným návšt vník m. Nejhojn ji se dosp lá klíš ata vyskytují v kv tnu a v zá í. V následujícím
lánku se dozvíte co d lat, když už se klíšt p isaje, jak je nebezpe né a jak p ed ním pejsky a ko ky
chránit.
Nejjednodušší zp sob ochrany je po každé procházce pejska zkontrolovat. Pokud se nám poda í
nalézt ješt lezoucí klíš ata, nesaháme na n rukou, ale použijeme nap . gumové rukavice. Klíšt
nerozma káváme ani nevhazujeme živé do koše. Spláchneme ho nebo spálíme.
Co d lat, když už je klíšt p isáté?
• Klíšt p ed vyndáváním rad ji nenatírejte olejem ani krémem. M že dojít k jeho usmrcení a
k p enosu infekce pak dojde mnohem snadn ji. Klíšt p i úhynu vypouští do rány hostitele infikované
sliny.
• Po te si do psí lékárni ky speciální pinzetku nebo tzv. krokodýlek. Jejich pomocí klíšt opatrn
uchopte. Dávejte pozor, aby jste ho p íliš nezmá kli (riziko p enosu nemoci z infikovaných slin klíšt te)
a op t použijte gumové rukavice. P i kontaktu s infikovaným klíšt tem hrozí p enos infekce i na vás.
• To ivým nebo kývavým pohybem klíšt vytáhn te a rad ji zkontrolujte, jestli jste ho vytáhli celé.
• Místo po klíšt ti dob e dezinfikujte.
• Likvidaci klíšt te prove te stejným zp sobem jak je popsáno výše.
Co d lat když zatrhneme hlavi ku?
Rozhodn není d vod k panice. Samotná hlavi ka zví e neinfikuje, pokud již nedošlo k infekci b hem
isátí nebo vytahování. Obvykle dojde ke slabé kožní reakci, vytvo í se stroupek, který odpadne i
s hlavi kou. Postižené místo sta í sledovat a pravideln dezinfikovat nap . Betadinkou nebo potírat
Tea Tree oilem apod. Pokud by jste si nebyly jistí, nebo pokud by místo za alo být bolestivé a zarudlé
rad ji navštivte veterinárního léka e.
Jaké nemoci klíšt p enáší?
Klíš ata jsou p enaše i závažných infek ních onemocn ní nap . lymské boreliózy, klíš ové
encefalitidy, ehrlichiózy, babeziózy. Mohou zp sobit alergické reakce a kožní potíže jako typické
brmbolce, které se objevují po odstran ní nebo odpadnutí klíšt te.
Jak se p ed nimi preventivn chránit?
Antiparazitární p ípravky
Nejlepší prevencí proti t mto onemocn ním je zabránit jejich p isátí. Na trhu máme široký sortiment
antiparazitárních výrobk pro psi i ko ky. Je nutné dodržovat doporu ení výrobce a požívat p ípravky
na druh zví ete, pro které je ur eno. Pozor musíme dávat hlavn u p ípravk pro psy, které jsou
astou p inou otrav u ko ek. D ležité je dodržovat i doporu ený v k, od kterého se daný prost edek
že používat.

Spreje – výhodou je jejich snadná aplikace. Jejich ú inek je krátkodobý (1-2 m síce dle výrobce). Je
vhodný spíše pro hladkosrstá plemena a jedince, kterým nevadí sy ivý zvuk. P i jejich aplikaci je
ležité rozhrnout srst a aplikovat ú innou látku co nejvíce na k ži. Opatrn musíme postupovat
v oblastí o í. V t chto místech je lepší použít gumovou rukavici a p ípravek spíše vet ít. Jejich ú inek
že být repelentní (pouze odpuzují klíš ata) nebo akaricidní (hubící klíš ata). Nejšetrn jší varianta u
št at a u ko at.
Obojek – snadná aplikace, ale zví e ho musí nosit neustále. Nesta í jej p ipnout pouze, když p jdeme
na procházku. Jeho ú inek je dlouhodobý dle výrobce 4-8 m síc a asto je v kombinaci na blechy.
Pokud máte malé d ti, pe liv prostudujte p íbalový leták. U n kterých je uvedeno, že uvol ovaná
látka by s nimi nem la p ijít do kontaktu. Jsou dostupné v r zných velikostech a barevných odstínech.
Spot – ony - pipetky nebo tubi ky, které se snadno aplikují (srst se rozhrne a na n kolika místech
podél páte e se na k ži vytla í ást pipetky. Minimáln 2 hodiny na t chto místech zví e nehladíme.
sobí pom rn krátce 1-1,5 m síce, po té je nutné aplikaci opakovat. Na trhu je dnes velký výb r,
bývají v kombinaci s ú inností na blechy. P i výb ru pipetky pro ko ku se vždy vyvarujte použití
ípravku s ú innou látkou permethrin (n které p ípravky pro psy). Mohou vyvolat závažné otravy,
které mohou kon it smrtí.
Vakcinace proti lymské borelióze
Je vhodná zvlášt u ps s každodenním pobytem v lese (loveckých ps ) a v oblastech s vyšším
výskytem tohoto onemocn ní. Existuje mylná domn nka, že je tato vakcína ur ena proti klíš at m.
Vakcína neochrání vašeho psa p ed p isátím klíšt te, ale zabrání vzniku onemocn ní.

Jak vybrat ten správný p ípravek pro mého pejska, ko

ku?

Kupujte co nejkvalitn jší výrobky a dodržujte pokyny výrobce,

te pe liv p íbalový letá ek.

i výb ru vhodného p ípravku proti klíš at m i blechám práv
mazlí ka Vám rádi pom žeme v naší veterinární ordinaci

pro Vašeho

