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A macskák egyéni féregtelenítésének programja

MACSKÁK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEI

Orsóférgek

Kölyökmacskák Kezelés 3 hetes kortól, aztán 2 hetenként az elválasztásig és 
ezután havonta 6 hónapos korig.

Vemhes macskák A várható ellés előtt körülbelül hét nappal az emodepszid spot-on 
egyszeri alkalmazása megelőzi a Toxocara cati lárvák tejjel történő 
átvitelét a kölyökmacskákra.

Szoptató macskák A kölykök első kezelésével egyidejűleg kell kezelni (lásd fent).

Macskák fokozott fertőzési kockázattal, például azok, 
amelyeket versenyekre, kiállításokra visznek vagy a 
tenyészetekben tartottak stb.

Két kezelés: az esemény előtt maximum 4 héttel és 2-4 héttel 
az esemény után. Tenyészetekben: havonta egyszer alkalmazni 
a tervezett féregtelenítést, vagy négy hetente megvizsgálni a 
bélsármintákat, és kezelni a leletektől függően.

Macskák, amelyek 5 éves kor alatti gyerekekkel vagy 
immunhiányos egyénekkel osztják meg otthonukat

A kockázatelbírálástól függően havonta egyszer alkalmazni 
a tervezett féregtelenítést, vagy havonta megvizsgálni a 
bélsármintákat, és a leletek szerint kezelni.

Galandférgek

Nyers húst és / vagy belsőségeket fogyaszt, zsákmányt eszik 
vagy vadászik

A macskákat legalább évente 4 alkalommal kell bélsárvizsgálattal 
ellenőrízni és a leletektől függően kezelni, vagy legalább évente 4 
alkalommal féregteleníteni.

Bolha (mint a Dipylidium vektora) okozta fertőzöttség Egyszer, amikor a fertőzés létrejött.

Echinococcus multilocularis Macskák Echinococcus multilocularis petéket ritkán ürítenek és 
ezért a fertőzésnek kicsi a járványtani jelentősége.

Szívféreg (Dirofilaria immitis)*

Macskák, melyek szívféregre endémiás területeken élnek Profilaktikusan, havonta makrociklusos laktonokkal a lárvák elleni 
kezelés a szúnyogszezon alatt.

Utazás vagy behozatal/kivitel a szívféregre endemiás 
területekre/területekről

Nem később mint 30 nappal az elindulás előtt, majd 30 nappal a 
lehetséges utolsó utazási nap után havonta kezelés.

•  A féregtelenítést mindig állatorvos szakember tanácsa alapján kell elvégezni. A bélsár rendszeres koprológiai vizsgálata, amint azt az A 
és B Csoportnál javasolt, jó alternatíva a szokásos féregtelenítési eljárásokkal szemben.

•  Ha egy állat egyéni kockázatát nem lehet egyértelműen megítélni, akkor az állatot évente meg kell vizsgálni vagy legalább négyszer 
kell féregteleníteni. Tanulmányok kimutatták, hogy az évente 1-3 alkalommal végzett féregtelenítés nem nyújt elegendő védelmet. A 3 
havonta történő féregtelenítés nem feltétlenül előzi meg a pátens fertőzéseket.

* Részletes információk a kutyák és a macskák szívféreg fertőzöttségéről az ESCCAP 5. Irányelvben találhatók: “A kutyák és a macskák 
vektor közvetítette betegségei elleni védekezés” a www.esccaphungary.hu,és angol, ill. egyéb nyelven a www.esccap.org oldalon.

Macska bent él

A férgek fejlődési alakjaival való fertőzési veszély 
alacsony, rágcsálók fogyasztása valószínűtlen

Macska szabadon kijárkálhat

A férgek fejlődési alakjaival való fertőzési veszély 
nagy, rágcsálók fogyasztása valószínű

B KOCKÁZATÚ CSOPORT 

A Toxocara- és a Taenia-peték ürülése 
kockázatának csökkentése érdekében, legalább 

évente 4 alkalommal bélsárvizsgálat elvégzése (és 
a leletektől függően kezelés) vagy az orsóférgek és 
a galandférgek* ellen legalább évente 4 alkalommal 

kezelés 

(*Taenia taeniaeformis fertőzöttség gyakran előfordul, míg 
a macskák az  E. multilocularis petéket ritkán ürítik és a 

fertőzésnek kicsi a járványtani jelentősége)

A KOCKÁZATÚ CSOPORT

Bélsárvizsgálat 1-2 alkalommal évente  
(és a leletektől függően kezelés) vagy kezelés az 

orsóférgek ellen évente 1-2 alkalommal

Társállatok Parazitáival foglalkozó Tudományos Tanácsadó Egyesület /TPTTE/,  
az ESCCAP magyarországi tagszervezete.  
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