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Схема індивідуальної дегельмінтизації котів

ДОДАТКОВЕ ЛІКУВАННЯ КОТІВ
Круглі гельмінти
Кошенята З 3-тижневого віку, потім кожні 2 тижні до відлучення, а потім 

щомісячна обробка до 6-місячного віку.
Вагітні кішки Одноразова обробка спот-он препаратом, що містить емодепсид, 

приблизно за сім днів до очікуваних пологів, запобігає 
лактогенній передачі личинок Toxocara cati кошенятам.

Лактуючі кішки Обробляти слід одночасно з першою обробкою кошенят (див. 
вище).

Кішки з підвищеним ризиком зараження, тобто ті, які 
приймають участь у змаганнях, шоу або ті, що утримуються в 
зооприютах тощо.

Дві обробки: максимум за 4 тижні до і 2–4 тижні після події. 
Для зоопритулків: планова дегельмінтизація щомісяця або 
дослідження фекалій кожні чотири тижні та обробка відповідно 
до результатів.

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

Залежно від оцінки ризику, планова дегельмінтизація або 
дослідження фекалій щомісяця та обробка відповідно до 
результатів.

Стьожкові гельмінти
Їсть сире м’ясо та / або субпродукти, їсть здобич або полює Котів слід перевіряти не менше 4 разів на рік за допомогою 

обстеження фекалій та обробляти відповідно до результатів або 
дегельмінтизувати не менше 4 разів на рік.

Зараженість блохами (як переносник Dipylidium) Відразу, як встановлено зараженість.
Echinococcus multilocularis Коти рідко виділяють яйця E. multilocularis, тому інвазія має 

невелике епізоотологічне значення.
Серцеві гельмінти (Dirofilaria immitis)*
Коти, що живуть у ендемічних регіонах щодо серцевих 
гельмінтів

Профілактичне лікування макроциклічними лактонами 
личинкової стадії гельмінтів з місячним інтервалом впродовж 
сезону льоту комарів.  

Подорож чи ввіз до/з ендемічних регіонів щодо серцевих 
гельмінтів

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

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

• Якщо індивідуальний ризик 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 запобігає патентним інвазіям.

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

Кіт, що живе в приміщенні

Низький ризик зараження дозрілими стадіями 
гельмінтів, малоймовірне поїдання гризунів

Кішки без обмежень до вигулу

Високий ризик зараження дозрілими стадіями 
гельмінтів, ймовірне поїдання гризунів

ГРУПА РИЗИКУ В
Щоб мінімізувати ризик виділення яєць Toxocara 

та Taenia, проводьте дослідження фекалій (та 
лікування згідно із висновками) принаймні 4 
рази на рік або обробляйте проти круглих та 

стьожкових гельмінтів* принаймні 4 рази на рік

*Інвазія Taenia taeniaeformis часто поширена, якщо 
у котів рідко виділяються яйця E. multilocularis й 

інвазія має низький епідеміологічний поріг

ГРУПА РИЗИКУ А
1–2 рази на рік обстеження фекалій (і лікування 

згідно з результатами) або обробка 1–2 рази на рік 
проти круглих гельмінтів


