
A kutyák egyéni féregtelenítésének programja

KUTYÁK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEI

Orsóférgek 

Kölykök A megszületés utáni 14. napon, aztán 14 naponként, legfeljebb az elválasztás utáni 2 
hétig, és aztán havonta kezelések hat hónapos korig.

Vemhes szukák A kölykökbe való átjutás csökkentése érdekében a vemhes szukáknak a vemhesség 
40. és az 55. napján makrociklikus lakton vagy fenbendazol a vemhesség 40. napjától 
naponta az ellés utáni 2. napig adható.

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

Kutyák fokozott fertőzési kockázattal, pl. 
azok, amelyeket sportban, versenyeken, 
kiállításokon használtak vagy kennelekben 
tartottak stb.

Két kezelés: az esemény előtt maximum 4 héttel és 2-4 héttel az esemény után. 
Kennelek részére: havonta egyszer alkalmazni a tervezett féregtelenítést, vagy négy 
hetente megvizsgálni a bélsármintákat, és a leletek szerint kezelni.

Szolgálati kutyák, pl. terápiás, mentő vagy 
rendőrségi kutyák

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

Kutyák, amelyek 5 éves kor alatti 
gyermekekkel vagy immunhiányos 
egyénekkel osztják meg az otthonukat.

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

Galandférgek

Echinococcus-fajokra nézve endémiás 
területekre történő utazás vagy onnan 
behozatal

A nagy fertőzésveszélynek kitett kutyákat 4 héttel az utazás megkezdése után, majd 
4 hetente a visszatérés után 4 hétig kezelni kell. Behozatal után azonnali vizsgálat és 
kezelés javasolt.

Nyers húst és/vagy belsőségeket fogyaszt, 
zsákmányt eszik, vagy megy vadászni

A kutyákat 2-3 havonta kell bélsárvizsgálattal ellenőrizni, és a leletektől függően kezelni, 
vagy 6 hetente féregteleníteni.

Bolha vagy rágótetű (mint a Dipylidium 
vektorai) okozta fertőzöttség

Egyszer, amikor a fertőzés létrejött.

Szívféreg (Dirofilaria immitis)*

Kutyák, amelyek szívféregre endémiás 
területeken élnek

Profilaktikusan, havonta makrociklusos laktonokkal a lárvák elleni kezelés a 
szúnyogszezon alatt.

Utazás vagy behozatal/kivitel a szívféregre 
endémiás területekre/területekről

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

•  A féregtelenítést mindig az 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 szünteti meg a pátens fertőzöttséget.

* 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.

B CSOPORT

Kezelés évente 
4 alkalommal az 
orsóférgek ellen 

vagy bélsárvizsgálat 
végrehajtása

D CSOPORT

Kezelés havonta a 
galandférgek ellen; 

évente 4-12 alkalommal 
az orsóférgek ellen a 
kockázatelemzéstől 

függően

C CSOPORT

Kezelés évente 
4-12 alkalommal 

az orsóférgek és a 
galandférgek ellen a 
kockázatelemzéstől 

függően

A CSOPORT

Kezelés évente 
1-2 alkalommal az 
orsóférgek ellen 

vagy bélsárvizsgálat 
elvégzése

IGENIGEN

NEM

NEM

Zsákmányállatokat fogyaszt és/vagy kijár vadászni 
felügyelet nélkül, “bármit” hajlandó megenni

Házas és meztelen csigákat és/vagy nyers 
húst eszik, és/vagy van lehetősége hozzáférni 

nyers húshoz/belsőséghez

Csak bent él vagy a szabadba kijár, 
de nincs közvetlen kapcsolata 

más kutyákkal, parkokkal, 
homokozókkal, játszóterekkel, 

házas és meztelen csigákkal, nyers 
hússal vagy zsákmány állatokkal

Szabadba kijár és van 
közvetlen kapcsolata a 

parkokkal, homokozókkal, 
játszóterekkel és más 

kutyákkal

Kutya amely a róka galandféreg 
(Echinococcus multilocularis) 

endémiás területen él, 
zsákmányállatokat fogyaszt és/
vagy kijár vadászni felügyelet 

nélkül
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