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Схема індивідуальної дегельмінтизації собак

ДОДАТКОВІ ОБРОБКИ ДЛЯ СОБАК
Круглі гельмінти
Щенята З 2-тижневого віку, потім кожні 14 днів до 2 тижнів після відлучення, а потім 

щомісячне лікування до шестимісячного віку.
Вагітні суки Для зменшення передачі гельмінтів щенятам від вагітних самок можна давати 

макроциклічні лактони на 40-й та 55-й день вагітності або фенбендазол щодня з 
40-го дня вагітності аж до другої доби після пологів.

Лактуючі суки Слід обробляти одночасно з першою обробкою щенят (див. вище).
Собаки з підвищеним ризиком зараження 
- ті, які використовуються в спорті, 
змаганнях, на виставках або утримуються 
в розплідниках тощо.

Два способи обробки: максимум за 4 тижні до і 2–4 тижні після події. Для 
розплідників: використовувати планові дегельмінтизації раз на місяць або 
досліджувати фекалії кожні чотири тижні та обробляти відповідно до результатів.

Професійні собаки - поводирі, рятувальні 
або поліцейські собаки

Залежно від оцінки ризику, дегельмінтизуйте або досліджуйте фекалії щомісяця та 
обробляйте згідно з результатами дослідження.

Собаки, що живуть в помешканні, де є діти 
віком до 5 років або особи з послабленим 
імунітетом

Залежно від ступеня ризику, дегельмінтизуйте або досліджуйте фекалії щомісяця та 
обробляйте згідно з результатами дослідження.

Стьожкові гельмінти
Подорож чи ввіз до/з ендемічних регіонів 
щодо Echinococcus spp.

Собак з високим ризиком зараження слід обробляти через 4 тижні після початку 
подорожі, потім кожні 4 тижні до 4 тижнів після повернення. Після ввезення 
рекомендується негайне обстеження та лікування.

Живиться сирим м’ясом та / або 
субпродуктами, їсть здобич або полює

Собак слід обстежувати кожні 2–3 місяці шляхом дослідження фекалій та за 
результатами обробляти або дегельмінтизувати кожні 6 тижнів.

Зараження шляхом розжовування  
та ковтання блох або вошей  
(як переносників Dipylidium)

Відразу, як встановлено зараженість.

Серцеві гельмінти (Dirofilaria immitis)*
Собаки, що живуть у ендемічних регіонах 
серцевих гельмінтів

Профілактична обробка проти личинкової стадії макроциклічними лактонами з 
місячним інтервалом впродовж сезону льоту комарів.

Подорож чи ввіз до/з ендемічних регіонів 
щодо серцевих гельмінтів

Не пізніше 30 днів після відправлення до 30 днів після останньої можливої дати 
подорожі з місячним інтервалом.

• Дегельмінтизація під наглядом ветеринара. Регулярне дослідження фекалій, як це пропонується у групах А і В, є хорошою 
альтернативою стандартним схемам дегельмінтизації. 

• Якщо індивідуальний ризик для тварини не можна чітко оцінити, тварину слід оглянути або продегельмінтизувати щонайменше 
4 рази на рік. Дослідження виявили, що проведення дегельмінтизації 1–3 рази на рік не забезпечує достатнього захисту. 
Дегельмінтизація кожні 3 місяці не обов’язково усуває виявлені інвазії.

* Детальну інформацію щодо зараженості серцевими гельмінтами собак і котів можна знайти в Рекомендаціях ESCCAP №5: 
Контроль трансмісивних хвороб серед собак й котів дивіться на www.esccap.org.ua

ГРУПА В
Обробляйте 4 рази на  

рік проти круглих 
гельмінтів або  

перевіряйте фекалії

ГРУПА D
Обробляйте щомісяця 

проти стьожкових 
гельмінтів; 4-12 разів  
на рік проти круглих 

гельмінтів, в залежності  
від оцінки ризику

ГРУПА С
Обробляйте 4-12  
разів на рік проти  

круглих та стьожкових 
гельмінтів в залежності  

від оцінки ризику

ГРУПА А
Обробляйте 1-2  

рази на рік проти 
круглих гельмінтів або 

перевіряйте фекалії

ТАКТАК

НІ

НІ

Їсть здобич та / або виходить на вулицю полювати  
без нагляду, має схильність їсти “що-небудь”

Живиться равликами та слимаками та / 
 або сирим м’ясом та / або має доступ до  

сирого м’яса / субпродуктів

Живе лише в приміщенні або виходить 
на вулицю, але не має прямого 

контакту з іншими собаками, парками, 
пісочницями, ігровими майданчиками, 

равликами та слимаками, сирим 
м’ясом або здобиччю

Виходить на вулицю і має прямий 
контакт з парками, пісочницями, 

ігровими майданчиками та 
іншими собаками

Собака, що живе в ендемічній 
зоні багатокамерного ехінокока 
(Echinococcus multilocularis), їсть 

здобич та/або виходить на вулицю 
полювати без нагляду


