
TAK TAK

NIE

•  zjada padlinę i/lub wychodzi  
 na zewnątrz bez dozoru, aby polować, 
 ma skłonność do zjadania „wszystkiego”

Schemat odrobaczania dorosłych psów

Pies przebywa tylko w pomieszczeniach 
lub wychodzi na zewnątrz,  
ale nie ma bezpośredniego kontaktu z:  
•  parkami, piaskownicami, placami zabaw  
•  odchodami innych psów i kotów  
•  ślimakami i pomrowami  
•  surowym mięsem  
•  zwierzętami drapieżnymi

Grupa A

odrobaczać 1-2 razy do roku 
przeciwko nicieniom lub 
wykonać badania kału

NIE

Grupa B
odrobaczać 4 razy do roku 
przeciwko nicieniom lub  
wykonać badania kału

Grupa D

comiesięczne odrobaczanie 
przeciwko tasiemcom,  
4-12 razy do roku przeciwko 
nicieniom zależnie od analizy 
ryzyka

Pies przebywa na terenach 
endemicznego występowania 
Echinococcus multilocularis u lisów 
•  zjada padlinę i/lub gryzonie 
•  wychodzi na zewnątrz bez dozoru

•  zjada pomrowy i ślimaki i/lub surowe mięso  
 lub ma dostęp do odpadów poubojowych

•   Zabiegi odrobaczania powinny zawsze odbywać się za poradą lekarza weterynarii. Regularne badanie kału, jak sugeruje się dla grup 
A i B, stanowi dobrą alternatywę dla standardowego odrobaczania.

•   Jeżeli nie można jednoznacznie ocenić ryzyka dla zwierzęcia, powinno ono być badane lub odrobaczane co najmniej 4 razy do roku. 
Badania wykazują, że odrobaczanie 1-3 razy do roku nie zapewnia wystarczającej ochrony. Odrobaczanie co 3 miesiące nie eliminuje 
możliwości wystąpienia zarażenia patentnego. www.esccap.pl

Grupa C
odrobaczać 4-12 razy do 
roku przeciwko nicieniom 
i tasiemcom zależnie od 
analizy ryzyka

Pies wychodzi na zewnątrz  
i ma bezpośredni kontakt z:
•  parkami, piaskownicami, placami zabaw 
•  odchodami innych psów i kotów



• Zabiegi odrobaczania powinny zawsze odbywać się za poradą lekarza weterynarii. Regularne badanie kału, jak sugeruje się dla grup A i B, stanowi dobrą alternatywę dla standardowego odrobaczania.
• Jeżeli nie można jednoznacznie ocenić ryzyka dla zwierzęcia, powinno ono być badane lub odrobaczane co najmniej 4 razy do roku. Badania wykazują, że odrobaczanie 1-3 razy do roku nie zapewnia wystarczającej 

ochrony. Odrobaczanie co 3 miesiące nie eliminuje możliwości wystąpienia zarażenia patentnego.
* Szczegółowe informacje na temat zarażenia nicieniem sercowym psów i kotów można znaleźć w Przewodniku ESCCAP nr 5:  

„Zwalczanie chorób przenoszonych przez wektory u psów i kotów” na www.esccap.org lub www.esccap.pl

Schemat odrobaczania psów

www.esccap.pl
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