La Desparasitació
Hostes indesitjables
 Cucs, àcars, puces, insectes i altres troben un lloc on
prosperar en diferents parts del cos de les nostres
mascotes: són els PARÀSITS.
 Els paràsits obtenen dels animals els nutrients que
necessiten i poden transmetre malalties.
 Els paràsits externs o ectoparàsits viuen sobre la
superfície dels seus cossos, com les paparres, puces i
mosquits que s'alimenten de les descamacions de la
pell o succionen la sang i transmeten nombroses
malalties.
 Els paràsits interns o endoparàsits viuen a l'interior i
s'alimenten de nutrients o sang, com per exemple la
tenia o altres cucs intestinals.

Tractaments disponibles
 Pipetes per a la pell amb substàncies repel.lents i
que eliminen les puces, paparres, mosquits i
mosques.
 Collar antiparasitari de diversos mesos de duració
per puces, mosquits i paparres.
 Comprimits, xarops o pasta antiparasitària per cucs
intestinals interns.
 Especial atenció a la neteja acurada de la llar,
sobretot dels lIocs on passa més hores la nostra
mascota i, en cas necessari, aplicar sprays que
destrueixen les puces adultes i les larves.
 Bany antiparasitari.

Encara que la teva mascota visqui a la ciutat o
només dins de casa, desparasita’l de manera
regular tant a l’hivern com a l’estiu.

Pauta recomanada a La Maquinista Veterinària
 Desparasita’l una vegada al mes per puces, paparres i mosquits i cada tres mesos per cucs intestinals.
 Els cadells i gatets s’hauran de desparasitar cada mes durant els sis primers mesos de vida.
 Els paràsits no solament son actius a l’estiu, també cal extremar les precaucions la resta de l’any ja que a
l’interior de les cases es mantenen les condicions ideals per a la seva reproducció.
 Natejar freqüentment el llit i accesoris de la mascota i aplicar insecticides a la casa per eliminar ous i
larves de puces aixi com no deixar que entri en contacte amb femtes d’altres animals.

Puces
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la familia molta irritació. Això fa que I'animal intenti
eliminar-les gratant-se o mossegant-se.
 Pot produïr anèmia greu al xuclar la sang d’animals
joves.
 En animals molt sensibles provoquen una greu
alèrgia cutània a la saliva de la puça, anomenada
"Dermatitis Alergica a la Picada de Puça", amb lesions
molt greus a la pell.
 Pot transmetre paràsits interns com la tenia
Dipylidium, un cuc intestinal.
Les puces viuen a sobre de la pell
del nostre animal, i poden posar fins
a 50 ous en 100 dies per individu.
Els ous que cauen a terra alliberen
unes larves que s‘amaguen a les
catifes, sofàs o parquet de casa
formant capolls invisibles a l’ull
humà, dins els quals es formen
joves puces adultes que saltaran a
sobre del primer animal de sang
calenta que passi pel seu costat per
efectuar el seu primer àpat.

Paparres
Les paparres s'alimenten de la sang de les nostres
mascotes a traves de la pell. S’enganxen amb molta força
i poden:
 Produïr molta irritació i ferides amb pus degut a
l’acció de l’animal a l’hora d’intentar treure-se-la.
 Poden ser un gran perill per a la nostra mascota ja
que transmeten paràsits sanguinis que produeixen
malalties tan greus com la ehrlichiosi o la borreliosi
de Lyme, que poden arribar a produir la mort.

Les paparres viuen a I'exterior
durant la primavera i l’estiu a
arbres, herbes, matolls... i
s'enganxen principalment al
cap i coll dels nostres animals
quan els treiem a passejar.
Algunes es poden desenganxar
en arribar a casa i causar
veritables infestacions de la llar
que són difícils d'erradicar.
Quant s’eliminen és important
que no quedi cap part del
paràsit dins la pell.

Cucs intestinals

Àcars
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La sarna sarcòptica (Sarcoptes scabiei)
La sarna demodècica (Demodex canis),
que produeix lesions molt variades
sobretot en animals amb el sistema
immune débil.

Poden aparèixer cucs plans com la Taenia Dipilidyum a
l’ingerir puces o polls, o cucs rodons que es troben a les
femtes dels animals en forma de larves infestants:
 Els cucs es localitzen a dins dels budells i
s'alimenten de la sang i els nutrients que ingereix la
nostra mascota. Des deIs budells poden passar a
altres òrgans com els pulmons, el cor, etc.
 Els cadells són molt sensibles a infestacions.
 Els cucs són difícils de detectar a simple vista i cal
fer anàlisis coprològiques de manera habitual i
periòdica per detectar-los.
El 28% dels gats a España té paràsits intestinals i el
16,6% dels que viuen a casa i no surten a l’exterior
també.*

Mosquits
Uns mosquits anomenats "flebotoms”
que són molt abundants a I'àrea
mediterrània, poden picar al nostre gos
injectant-Ii un paràsit que provoca una
malaltia molt greu, la Leishmaniosi
canina. Aquesta malaltia pot acabar
amb la vida del nostre animal o
necessitar medicació de per vida.

Evita la Leishmaniosi
 Vacunant contra la malaltia i/o amb tractament amb
un xarop inmunoestimulador.
 Evitar la picada del mosquit utilitzant els collars amb
substàncies repelents.

Però no existeix un tractament preventiu 100% eficaç.
*Font consultada: Bayer España.

