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K napsání tohoto Ä•lánku mÄ› inspirovala vlastní zku&scaron;enost s tímto parazitem a &scaron;okující neodbornost
stanovení diagnózy a následný postup léÄ•ení ve veterinárních ordinacích nejenom u nás v republice, ale
pÅ™edev&scaron;ím v zahraniÄ•í. Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e neznalost tohoto problému panuje i mezi velkým procentem
chovatelÅ¯ a majitelÅ¯ psÅ¯, jejichÅ¾ psi tímto koÅ¾ním onemocnÄ›ním trpí, a tito o tom ani neví.

OnemocnÄ›ní je v lehkých formách tak nenápadné, Å¾e si ho málokdo v&scaron;imne. Myslím, Å¾e otevÅ™ení tématu
&bdquo;demodikóza&rdquo; a následná diskuse na toto pomÅ¯Å¾e mnohým z nás vÄ•as tuto chorobu rozpoznat a zapoÄ•ít
vÄ•asné léÄ•ení, které tak jako u kaÅ¾dé jiné choroby Ä•ím je dÅ™íve zapoÄ•ato, tím je úspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í a ménÄ›
nároÄ•nÄ›j&scaron;í.

Tyto texty jsem Ä•erpala ze zdrojÅ¯ MVDr. TataÅ™íkové, z Internetu a zku&scaron;eností nÄ›kolika lékaÅ™Å¯ a chovatelÅ¯, kt
se nebáli pÅ™iznat vlastní zku&scaron;enost s tímto roztoÄ•em.
Parazitální onemocnÄ›ní kÅ¯Å¾e

OnemocnÄ›ní zpÅ¯sobené roztoÄ•i. RoztoÄ•i jsou typiÄ•tí Ä•tyÅ™mi páry konÄ•etin a tÄ›lem rozdÄ›leným na 2 Ä•ásti. Mlad&sc
vývojová stadia jsou morfologicky podobná, ale larvy mají pouze tÅ™i páry konÄ•etin. UplatÅˆují se jako pÅ¯vodci závaÅ¾nýc
koÅ¾ních onemocnÄ›ní kÅ¯Å¾e jako je demodikóza, svrab, cheyletielóza, trombikulóza, Ä•melíkovci, zaklí&scaron;tÄ›ní a jak
rÅ¯zných infekcí.
Demodikóza

Demodikóza je koÅ¾ní onemocnÄ›ní související s imunitním stavem pacienta a projevující se zánÄ›tem chlupových folikulÅ¯ a
mazových Å¾láz.V souÄ•asnosti pozorujeme nárÅ¯st demodikózy u psÅ¯. (Prameny také uvádÄ›jí, Å¾e tento parazit Å¾ije ve
100% populace psÅ¯, na&scaron;e plemeno SBT je jedním z nejÄ•astÄ›ji postiÅ¾eným plemenem vÅ¯bec, a to tzv.
"lokalizovanou formou".)
Etiopatogeneze
- Demodex canis (trudík psí). Vyskytuje se u psÅ¯.
- Demodex cati (trudík koÄ•iÄ•í). Vyskytuje se u koÄ•ek.

Trudíci jsou typiÄ•tí doutníkovitým tvarem tÄ›la velikosti 0,3-0,5 mm. Lokalizují se v chlupových folikulech a mazových Å¾lázác
Jsou druhovÄ› specifiÄ•tí a k pÅ™enosu dochází výhradnÄ› v raném vÄ›ku kontaktem, nejÄ•astÄ›ji pÅ™i sání. V malém mno
jako komenzalové v kÅ¯Å¾i vÄ›t&scaron;iny savcÅ¯ a teprve jejich aktivace a namnoÅ¾ení se projevuje klinickou demodikózou
Propuknutí koÅ¾ních zmÄ›n lze charakterizovat jako vnÄ›j&scaron;í manifestaci vnitÅ™ního po&scaron;kození, zpÅ¯sobenou
buÄ• geneticky podmínÄ›nými defekty imunity s následným po&scaron;kozením T lymfocytÅ¯, získanou imunodeficiencí v
dÅ¯sledku závaÅ¾ného chronického onemocnÄ›ní (napÅ™. nádory), nebo dlouhodobého podávání imunosupresivních
pÅ™ípravkÅ¯ (napÅ™. kortikosteroidÅ¯).

OnemocnÄ›ní je Ä•astÄ›j&scaron;í u krátkosrstých a brachycefalických plemen, napÅ™. u dobrmanÅ¯, dalmatinÅ¯, nÄ›meckýc
jezevÄ•íkÅ¯, &scaron;arpejÅ¯ a molosovitých plemen. Z dlouhosrstých plemen se objevuje demodikóza u kólií, bobtailÅ¯, West
Highland white teriérÅ¯ a afgánských chrtÅ¯.
Symptomatologie

"Lokalizovaná demodikóza " je nejlehÄ•í formou a vyskytuje se jako juvenilní forma pÅ™edev&scaron;ím u &scaron;tÄ›Åˆat ve
vÄ›ku 3 - 10 mÄ›sícÅ¯. Okrouhlá alopetická loÅ¾iska se zvý&scaron;enou tvorbou jemných &scaron;upin a erytémem se
objevují pÅ™edev&scaron;ím na hÅ™betÄ› nosu, na Ä•ele a kolem oÄ•í (dÅ¯sledek pÅ™i sání v raném postnatálním období.V
pÅ™ípadÅ¯ vymizí spontánnÄ› do 1,5 roku, ale 10% pÅ™echází do "formy generalizované". Projevuje se chronickou skvamóz
dermatitidou se zvý&scaron;eným &scaron;upinatÄ›ním, alopecií, tvorbou krust, lichenifikací a hyperpigmentací. Pustulózní
nebo folikulární demodikóza má nÄ›kolik forem podle sekundární bakteriální infekce. KÅ¯Å¾e je zesílená, naÄ•ervenalá
(odtud název " Ä•ervená pra&scaron;ivina"- red mange), svra&scaron;tÄ›lá s Ä•etnými pustulami se serózním a pozdÄ›ji
hnisavým a krvavým obsahem. PostiÅ¾ení psi vydávají nepÅ™íjemný zápach. Regionální mízní uzliny jsou zvÄ›t&scaron;ené.
Primární demodikózu neprovází pruritus, dostavuje se v&scaron;ak pÅ™i sekundární bakteriální infekci. Uhynulí a
oslabení trudíci jsou pasivnÄ› zaná&scaron;eni krví nebo lymfou do mízních uzlin a rÅ¯zných orgánÅ¯. PrÅ¯bÄ›h onemocnÄ›ní
výraznÄ› komplikuje sekundární bakteriální infekce (rody Proeus, Staphylococcus, Pseudomonas). Problematická je
pÅ™edev&scaron;ím pseudomonadová pyodermie. Generalizovaná demodikóza je závaÅ¾ným celkovým onemocnÄ›ním,
kdy mÅ¯Å¾e docházet pÅ™edev&scaron;ím u psÅ¯ star&scaron;ích 1,5 roku i po radikální terapii k recidivám. NedoléÄ•ená
generalizovaná demedikóza pÅ™echází Ä•asto v úporný interdigitální zánÄ›t jako chronická pododemodikóza (hluboká
pododermatitida). Lokální forma demodikózy se Ä•asto vyskytuje v okolí oÄ•í.
Diagnostika
K potvrzení diagnózy prokazujeme parazity. DospÄ›lí trudíci a jejich mlad&scaron;í vývojová stádia jsou typiÄ•tí svým
doutníkovitým tvarem tÄ›la, tenkostÄ›nná vajíÄ•ka mÄ›Å™í 70 - 80 µm a pÅ™ipomínají tvarem klobouk. Je tÅ™eba prokázat
v&scaron;echna vývojová stádia, protoÅ¾e prÅ¯kaz jednoho parazita mÅ¯Å¾e být náhodným nálezem jedince r. Demodex
v klidovém stádiu.
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Vy&scaron;etÅ™ení hlubokého koÅ¾ního se&scaron;krabu aÅ¾ na krvácející spodinu. Vzorek odebíráme z pÅ™echodu
postiÅ¾ené tkánÄ› ve zdravou z nÄ›kolika rÅ¯zných míst. Vy&scaron;etÅ™ení vytrÅ¾ených chlupÅ¯ je nepÅ™íli&scaron; bole
metoda vhodná pro posouzení koÅ¾ních zmÄ›n v meziprstních prostorech a na jiných &scaron;patnÄ› pÅ™ístupných místech
Chlupy vytrhneme pomocí pinzety z míst s pÅ™íznaky folikulity. Zakápneme minerálním olejem nebo glycerinem a
mikroskopicky pod malým zvÄ›t&scaron;ením prohlíÅ¾íme folikulární Ä•ást chlupu.

Vy&scaron;etÅ™ení obsahu pustul. PÅ™i pustulární formÄ› demodikózy získáme vymáÄ•knutím obsahu pustuly nebo
nabodnutím sterilní jehlou exsudát, v nÄ›mÅ¾ po rozetÅ™ení na podloÅ¾ní sklíÄ•ko a pÅ™ípadném zÅ™edÄ›ní fyziologocký
rozli&scaron;íme mnoÅ¾ství trudíkÅ¯ v rÅ¯zném stupni vývoje a rozpadu. Bioseptie kÅ¯Å¾e.
Tuto diagnostickou metodu vyuÅ¾íváme pÅ™edev&scaron;ím u pododermatitid. Bioseptii provádíme standardním
zpÅ¯sobem.

Diferenciální diagnostika. V poÄ•áteÄ•ním stádiu bychom mÄ›li demodikózu zvaÅ¾ovat v&scaron;ude tam , kde u psÅ¯
zji&scaron;Å¥ujeme nesvÄ›divá alopetická loÅ¾iska, zejména na hlavÄ›. V pokroÄ•ilých pÅ™ípadech je tÅ™eba vylouÄ•it hlub
pyodermie jiné etiologie, napÅ™. v dÅ¯sledku sarkoptového svrabu a hypersenzitivních reakcí. U dospÄ›lých psÅ¯ (obvykle
star&scaron;ích 5 let) pátráme po onemocnÄ›ní nebo terapii s imunosupresivním úÄ•inkem (chronické neoplazie,
protinádorová terapie, dlouhodobé podávání kortikosteroidÅ¯ apod.).
Terapie

Juvenilní demodikóza u psÅ¯, zejména v lokalizované formÄ›, vÄ›t&scaron;inou odezní spontánnÄ›. Demodikóza u dospÄ›lých
zvíÅ™at vyÅ¾aduje dlouhodobou terapii, protoÅ¾e lokalizace parazita v chlupových folikulech (na rozdíl od r. Sarkoptes)
zpÅ¯sobuje vy&scaron;&scaron;í odolnost proti povrchovÄ› aplikovaným akaricitÅ¯m. Prvním krokem je upiné ostÅ™íhání
zvíÅ™ete a odstranÄ›ní &scaron;upin a krust &scaron;ampónem obsahujícím antiseboroické a baktericidní látky (2,5-3 %
benzoylperoxid). PÅ™ed pouÅ¾itím vlastního akaricidního pÅ™ípravku je totiÅ¾ nezbytné docílit maximálního "vypláchnutí"
chlupových folikulÅ¯. &Scaron;ampóny s baktericidním úÄ•inkem dÅ¯kladnÄ› oplachujeme, protoÅ¾e se obÄ•as vyznaÄ•ují
dráÅ¾divým úÄ•inkem. Na ochranu oÄ•í aplikujeme do spojivkového vaku oÄ•ní mast. Proti demodexum pÅ¯sobí koupele v
anitraxu (Ectodex, Mitaban) v Å™edÄ›ní 1:100. O&scaron;etÅ™íme dÅ¯kladnÄ› celé tÄ›lo a zvíÅ™e na závÄ›r neoplachujeme
Koupele opakujeme v intervalu nÄ›kolika dnÅ¯ aÅ¾ 2 týdnÅ¯ do vymizení klinických pÅ™íznakÅ¯ a opakovanÄ› negativních k
se&scaron;krabÅ¯. PouÅ¾ití amitraxu u Ä•ivavy je sporné pro zvý&scaron;enou toxicitu u tohoto plemene. Vý&scaron;e
uvedeným terapeutickým postupem jsme schopni vyléÄ•it asi 85% v&scaron;ech demodikózních pacientÅ¯. Dal&scaron;í
terapeutickou moÅ¾ností je pouÅ¾ití milbemycinoxinu (Interceptor) v dávkách 0,5mg/kg z.hm.p.o. dennÄ› aÅ¾ po dobu 90
dnÅ¯.V nÄ›kterých pÅ™ípadech se osvÄ›dÄ•ily opakované injekce ivermektinu (lvomec) u nerizikových plemen psÅ¯ (viz
sarkoptový svrab). Dal&scaron;í moÅ¾ností je podávání avermektinu dal&scaron;ích generací perorálnÄ› (napÅ™. Dectomax)
nicménÄ› tento zpÅ¯sob léÄ•by nutno peÄ•livÄ› zvaÅ¾ovat, protoÅ¾e avermektiny obecnÄ› nejsou urÄ•eny pro masoÅ¾rav
zvíÅ™ata. DoplÅˆková terapie spoÄ•ívá v podávání vitaminu E (2oo mg pro toto 2x dennÄ›), kontrole sekundární pyodermie
(antibiotikum zvolené podle antibiogramu podáváme nejménÄ› 4 týdny), pÅ™íp. se pokusíme o imunomodulaci
organismu. Kortikoidy v jakékoli formÄ› jsou s ohledem na etiopatogenezi onemocnÄ›ní kontraindikovány!
Prognóza
Velmi dobrá prognóza je u juvenilní demodikózy, pÅ™edev&scaron;ím lokalizované formy. Generalizovaná demodikóza má
lep&scaron;í prognózu v pÅ™ípadÄ› juvenilních zmÄ›n,zatímco u dospÄ›lých zvíÅ™at jsou namístÄ› obavy z recidiv. Opatrná
být prognóza zejména u pododemodikózy, kdy pátráme po celkovém onemocnÄ›ní a imunosupresivních vlivech.
Prevence
Dezinfekce prostÅ™edí není nutná, neboÅ¥ volnÄ› pÅ™eÅ¾ívající trudíci rychle ztrácejí schopnost infekce.
Jiné zdroje uvádÄ›jí jako formu prevence jiÅ¾ dva týdny pÅ™ed porodem injekce "Baypamun" pro posílení imunity a potom
je&scaron;tÄ› následné oÄ•kování &scaron;tÄ›Åˆat tímto preparátem, no&scaron;ení obojku "Preventic" v Ä•tyÅ™týdenních
intervalech, koupele v &scaron;ampónu "Peroxiderm".

Zajímavé jsou také postÅ™ehy na toto téma nÄ›kterých chovatelÅ¯ ze zahraniÄ•í. Mimo jiné mÄ› zaujaly postÅ™ehy paní Doro
Rudnické, chovatelky SBT z Polska, která se tímto problémem také aktivnÄ› zabývala a mimo jiné odborníky
konzultovala s panem prof. Witoldem Janeczkem.
Demodex u Staffordshire Bull Teriera

Demodex je obyvatelem vlasových váÄ•kÅ¯ kaÅ¾dého psa. K invazi nedochází pÅ™enosem z jednoho psa na druhého, ale
v dobÄ› prvních kontaktÅ¯ &scaron;tÄ›nÄ›te s matkou v dobÄ› sání. U novorozených &scaron;tÄ›Åˆat se trudíci nevyskytují, ob
se teprve po 24 hodinách v okolí tlamiÄ•ky. Tento trudík u nÄ›kterých zvíÅ™at nemoc zpÅ¯sobí, u jiných ne. U 85 %
&scaron;tÄ›Åˆat tato invaze probíhá bez projevÅ¯, u zbytku se objeví pÅ™íznaky nemoci.
MoÅ¾né pÅ™íÄ•iny
1. Ztráta obranyschopnosti - dÄ›diÄ•ná neschopnost zvládnutí nemoci.

2. ZmÄ›na hladiny hormonu -trudík se objeví Ä•asto mezi 6 a 9 mÄ›sícem Å¾ivota v dobÄ›, kdy zvíÅ™e dozrává. NÄ›kdy se tr
objeví v dobÄ› první Å™íje u feny.

Také mÅ¯Å¾e být pÅ™íÄ•inou silné zaÄ•ervení &scaron;tÄ›Åˆat cizopasníky trávicího systému, stres spojený s odstavením od
nadmÄ›rná vlhkost kÅ¯Å¾e pÅ™i nesprávných hygienických podmínkách, podávání preparátÅ¯ immunosupresivních.
http://www.littlebull.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 26 April, 2018, 11:51

ChovatelskÃ¡ stanice Little Bull

Forma lokalizovaná - je to lehÄ•í forma, pes ztrácí chlupy v okrouhlých místech (kulaté lysinky), nejvíce postiÅ¾ena je hlava
(pysky, hÅ™bet nosu, Ä•elo, okolí oÄ•í), nebo prsa a pÅ™ední konÄ•etiny. Pes nepociÅ¥uje Å¾ádné svÄ›dÄ›ní. V 90 % pÅ™
tuto formu zvládá samo bez pouÅ¾ití lékÅ¯ pÅ™i upravení hygienických podmínek. Tato forma se vyskytuje hlavnÄ› u mladých
psÅ¯. Forma generalizovaná

- psi mladí: kolem 10% pÅ™ípadÅ¯ trudík napadá celé tÄ›lo a zpÅ¯sobu-je rozlehlá a nepravidelnÄ› lysající místa. JelikoÅ¾
nastupuje vnitÅ™ní bakteriální nákaza, zpÅ¯sobuje svÄ›dÄ›ní. Ale sám trudík toto svÄ›dÄ›ní nezpÅ¯sobuje. Psi se necítí dobÅ
a nemají chuÅ¥ k jídlu. U 30-50 % pÅ™ípadÅ¯ pÅ™ed prvním rokem vÄ›ku psa nastupuje spontánní vyléÄ•ení.

- psi dospÄ›lí: je to Å™ídká forma nemoci, která se vyskytuje u psÅ¯ po 4 roky Å¾ivota bez dosavadního onemocnÄ›ní. PÅ™íÄ
mÅ¯Å¾e být vnitÅ™ní nemoc, napÅ™. nádor nebo podávání psu léky steroidové pÅ™i alergiích, coÅ¾ oslabuje obranný syst
zpÅ¯sobuje, Å¾e roztoÄ•i se rozmnoÅ¾ují a vyvolávají chorobné zmÄ›ny. LéÄ•ení

PÅ™edev&scaron;ím neuÅ¾íváme steroidy, jelikoÅ¾ oslabují imunologický systém a zhor&scaron;ují stav pacienta. JelikoÅ¾
generalizovaná demodikóza je onemocnÄ›ním dÄ›diÄ•ným, psi, u kterých se objevila, by mÄ›li být kastrováni Ä•i sterilizováni
(nechovní jedinci). NÄ›kteÅ™í lékaÅ™i tvrdí, Å¾e do_ chovu by se nemÄ›li pouÅ¾ívat ani jedinci s formou "lokalizovanou", a
neshoduji s tímto názorem, a to ze dvou dÅ¯vodÅ¯: za prvé, psi sami zvládnou chorobu a za druhé, kdybychom jako
chovatelé SBT mÄ›li toto praktikovat, drasticky by se zmen&scaron;il genetický materiál, kterým máme moÅ¾nost
disponovat a to by pomalu zpÅ¯sobilo vymÅ™ení SBT, kde je tato choroba Ä•astá.
V mé chovné stanici se obÄ•as setkávám s demodikózou, ale nikdy se neobjevil pÅ™ípad formy "generalizované".
Lokalizovanou formu trudíka neléÄ•me, v 90 % se zvíÅ™e uzdraví samo.

U "generalizované "formy se pouÅ¾ívá prostÅ™edek zvaný "Amiraz" (Aludex) zÅ™edÄ›ný s vodou v pomÄ›ru 1: 100, kterým
koupe jednou za 7 dní tak dlouho, aÅ¾ se v se&scaron;krabech z kÅ¯Å¾e opakovanÄ› neobjevují roztoÄ•i. DoporuÄ•uje se ta
obojek Preventic (firma Virbac). DÅ™íve uÅ¾itý benzoyl peroxide (Paxcutol) pomáhá odstranit stroupky a hnis. Je dobré
pÅ™ed tím vyholit psa, aby léky pÅ™i&scaron;ly do styku pÅ™ímo s kÅ¯Å¾i.V pÅ™ípadÄ› bakteriální infekce doporuÄ•ujeme
antibiotika.LéÄ•ení se mÅ¯Å¾e táhnout mÄ›síce.

lwermektyn (Ivonec) je pÅ™ípravek k uÅ¾ívání pro konÄ› a prasata. U psÅ¯ se jeho uÅ¾ití velmi omezuje a je zcela zakázáno
ovÄ•ákÅ¯ skotských a shetlandských a u jejich kÅ™íÅ¾encÅ¯.
Diagnóza

Bez mikroskopického vy&scaron;etÅ™ení a se&scaron;krabu kÅ¯Å¾e nemÅ¯Å¾eme mít nikdy jistotu, o jakou chorobu se
jedná. Tyto se&scaron;kraby se musí opakovat! U psÅ¯ dospÄ›lých bychom mÄ›li pÅ™íÄ•inu choroby vÅ¾dy hledat v podstatÄ
choroby.
Obecné shrnutí

Demodikóza je choroba u plemene SBT velmi Ä•astá. NemÄ›li bychom v chovu uÅ¾ívat psÅ¯, jejichÅ¾ velká Ä•ást tÄ›la Ä•i ce
tÄ›lo je touto chorobou napadeno. JestliÅ¾e pozorujeme u na&scaron;ich &scaron;tÄ›Åˆat demodikózu, tak jako já u svých,
jsme povinni vybírat k dal&scaron;ímu chovu jen psa-reproduktora, který na tuto chorobu netrpÄ›l. Mým zdáním mÅ¯Å¾eme
do chovu uÅ¾ívat psÅ¯, kteÅ™í pÅ™e&scaron;li jemnou, "lokalizovanou", samovolnÄ› vyléÄ•enou formu trudíka. V opaÄ•ném
by se brzy mohlo ukázat, Å¾e nemáme co chovat.

TakÅ¾e - dva Ä•lánky, jeden odborný a druhý s praktickými postÅ™ehy chovatelky. Ve vÄ›t&scaron;inÄ› bodÅ¯ se shodují, v ji
to vÄ›c názoru. Já sama jsem mÄ›la také zku&scaron;enost s formou jemnou, cíli &bdquo;lokalizovanou&ldquo; pÅ™es
v&scaron;echny nejpÅ™ísnÄ›j&scaron;í zásady hygieny chovu i pÅ™es nejlep&scaron;í moÅ¾nou a dostupnou veterinární pé
Ä•i prvotÅ™ídní krmení. Proto se nemohu shodnout s názorem, Å¾e je pÅ™íÄ•inou této formy &scaron;patná hygiena prostÅ
Ä•i výÅ¾ivy. Trudík se prostÄ› objevil neÄ•ekán a nezván a dosti nás svou náv&scaron;tÄ›vou zaskoÄ•il. Trudík získal malý
náskok, neÅ¾ jsme se zorientovali, o co se vlastnÄ› jedná a v dne&scaron;ní dobÄ› jsou uÅ¾ v&scaron;ichni paraziti
pokonáni.
PÅ™esto jsem pátrala dál ...

...Oba Ä•lánky nás odkazují na obojek "preventic" francouzské firmy Virbac, dále na koupele v úÄ•inné látce
"Amitraz", prostÅ™edku "Ectodex" nÄ›mecké firmy "Intervet". Pozastavím se u vý&scaron;e zmiÅˆovaného obojku, jelikoÅ¾ m
pÅ™ekvapily rozdíly doprovodného textu na pÅ™iloÅ¾ených letácích v Ä•eské a nÄ›mecké verzi.
NÄ›mecký text:
Indikace: Obojek s insekticidním úÄ•inkem k zevnímu pouÅ¾ití jako ochrana psÅ¯ pÅ™ed napadení klí&scaron;Å¥aty (Ixodes
ricinus: hnÄ›dá psí klí&scaron;Å¥ata, Rhipicephalus sanguineus...) Kontraindikace: NepouÅ¾ívat u nemocných zvíÅ™at ani u
zvíÅ™at v rekonvalescenci, ne u bÅ™ezích Ä•i laktujících zvíÅ™at ani u zvíÅ™at pÅ™ed 8. mÄ›sícem vÄ›ku! NepouÅ¾ívat
insekticidem nebo akaricidem.
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Vedlej&scaron;í úÄ•inky: Po zaloÅ¾ení obojku se mohou ojedinÄ›le objevit alergie, ztráta chlupÅ¯, svÄ›dÄ›ní, ekzém, vytvoÅ™
pusteli. Pes je neklidný. V&scaron;echny nové, zde neuvedené vedlej&scaron;í úÄ•inky hlásí majitel lékaÅ™i Ä•i pracovníku
lékárny.
Není urÄ•eno pro potravinová zvíÅ™ata.
+ je&scaron;tÄ› pár bodÅ¯ nyní jiÅ¾ shodného textu jako v Ä•e&scaron;tinÄ›.
ÄŒeský text:

Charakteristika: Amitraz je úÄ•inný proti ektoparazitÅ¯m. ÚÄ•inná látka se postupnÄ› vyluÄ•uje z obojku do koÅ¾ního mazu a
mechanicky se rozná&scaron;í po celém povrchu kÅ¯Å¾e. Odpuzuje klí&scaron;Å¥ata a zabraÅˆuje jejich pÅ™isátí. Amitraz je
úÄ•inný i proti demodikóze psÅ¯.
Indikace: Prevence a léÄ•ba ektoparazitóz u psÅ¯. (Proti klí&scaron;Å¥atÅ¯m vykazuje obojek úÄ•innost po 4 mÄ›síce, pÅ™i
demodikóze 4 týdny ; - ve francouzském originálním textu stojí 3 týdny !!! - pozn. autorky Ä•lánku).

Kontraindikace: NepouÅ¾ívat u &scaron;tÄ›Åˆat do 8 týdnÅ¯ vÄ›ku, u nemocných rekonvalescentních zvíÅ™at a pÅ™i podráÅ
Nekombinovat s dal&scaron;ími ektoparazitiky.
ZpÅ¯sob pouÅ¾ití: Obojek se vyjme ze sáÄ•ku a upevní na krk psa tak, aby bylo moÅ¾no za nÄ›j zasunout dva prsty.
PÅ™ebyteÄ•ná Ä•ást obojku se odÅ™ízne. U &scaron;tÄ›Åˆat, vzhledem k jejich rÅ¯stu, nutno obojek postupnÄ› uvolÅˆovat.

Obojek musí být trvale pÅ™ipevnÄ›n, ne&scaron;kodí mu voda ani vlhkost, av&scaron;ak pÅ™ed koupáním psa se doporuÄ•u
obojek odepnout.
Ochranné lhÅ¯ty: Není urÄ•eno pro potravinová zvíÅ™ata.
UpozornÄ›ní: Zatavený sáÄ•ek s obojkem otevÅ™ete aÅ¾ pÅ™i pouÅ¾ití. OdstÅ™iÅ¾ená Ä•ást a pouÅ¾itý obojek mají být
zlikvidován. Psi by si nemÄ›li obojek zvykat. PÅ™i manipulaci s obojkem je nutné si umýt ruce vodou a mýdlem. DÄ›ti by si s
obojkem nemÄ›ly hrát.
Uchovávání: PÅ™i teplotÄ› 15-25°C, v suchu. PouÅ¾ití expirace: 24 mÄ›sícÅ¯.

Byla jsem velmi pÅ™ekvapena velkými a dost podstatnými rozdíly v textu a taky tím, Å¾e se Ä•eský text ani slovem nezmiÅˆu
nevhodnosti pouÅ¾ití obojku u bÅ™ezích a kojících fen, coÅ¾ je v boji s demodexem dosti podstatný bod, kdy chovatelé ve
snaze propuknutí demodikózy tyto obojky pro své bÅ™ezí a kojící feny pouÅ¾ívají.

Konzultovala jsem tuto otázku rovnÄ›Å¾ v NÄ›mecku s MVDr. Biewald, která v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› pouÅ¾ití tÄ›chto obojkÅ
tÄ›chto skupin nedoporuÄ•uje, jelikoÅ¾ úÄ•inná látka amitraz se dostává kÅ¯Å¾í do krevního obÄ›hu, stejnÄ› jako do
mateÅ™ského mléka, které sají &scaron;tÄ›Åˆata. Nesmíme zapomenout, Å¾e amitraz je jed, který má za úkol hubit parazita
a proto by mohl jako agresivní látka po&scaron;kodit plody Ä•i &scaron;tÄ›Åˆata! OstatnÄ› doporuÄ•uje tato lékaÅ™ka jako
úÄ•inné jen posilování imunitního systému sérií injekcí baypamun jiÅ¾ pro bÅ™ezí fenu stejnÄ› jako &scaron;tÄ›ÅˆatÅ¯m ihne
po narození. Ani ona nezapomnÄ›la upozornit, Å¾e tento parazit Å¾ije jako cizopasník na kaÅ¾dém psu a je takÅ™ka nemoÅ
nÄ›kterých pÅ™ípadech objevení pÅ™íznakÅ¯ zabránit.
...ale já stále nemám jasnou odpovÄ›Ä• na mou otázku, jak se mohu proti trudíkovi bránit takovým zpÅ¯sobem, aby se
u nás jiÅ¾ nikdy neobjevil. Jde to vÅ¯bec?
Tímto Ä•lánkem bych chtÄ›la zahájit debatu na téma "koÅ¾ních parazitÅ¯", v které by se v&scaron;ichni, kteÅ™í mají s tímto
"primitivním" problémem zku&scaron;enost a kteÅ™í znají úÄ•innou formu ofenzívy, podÄ›lili o své vÄ›domosti s námi
v&scaron;emi a pomohli nám v boji s tímto mikrosvÄ›tem. Smrt parazitÅ¯m!!! Alexandra Lónová, ch. st. "Daffodil Yellow"
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