
Ryzyko zarażenia stadiami inwazyjnymi 
robaków jest niskie, zjadanie gryzoni 
mało prawdopodobne

Schemat odrobaczania dorosłych kotów

Ryzyko zarażenia stadiami inwazyjnymi 
robaków jest wysokie, zjadanie gryzoni 
wysoce prawdopodobne 

Grupa B
W celu zminimalizowania ryzyka wydalania jaj Toxocara i Taenia 
wykonać badania kału przynajmniej 4 razy do roku (i odrobaczać  
w zależności od wyników) lub odrobaczać przeciwko nicieniom  
i tasiemcom* przynajmniej 4 razy do roku  
 
(*zarażenia Taenia taeniaeformis są częste, natomiast koty 
sporadycznie wydalają jaja E. multilocularis, w związku z tym  
ta inwazja nie ma istotnego znaczenia epidemiologicznego)

Kot swobodnie wychodzi na zewnątrz

•   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 A

Wykonać badania kału 1-2 razy do roku 
(i odrobaczać w zależności od wyników) 
lub odrobaczać 1-2 razy do roku 
przeciwko nicieniom

Kot przebywa tylko w domu



Schemat odrobaczania kotów

www.esccap.pl

• 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
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