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A NAGY KUTYA
KULLANCS KISOKOS

MINDEN, AMIT A KULLANCSRÓL TUDNI AKARTÁL.
ÉS AZ IS, AMIT NEM.
Kirándulni, fűben hemperegni, bokrok között
rakétaként átvágni, nedves avarkupacban hanyatt
vágódni csodás érzés, egy ilyen nap végére
kullancsot összeszedni már kevésbé - valószínűleg
ezzel minden eb egyetért. Bár ma már többféle
készítmény is létezik a kelletlen vérszívók
távoltartására, négylábú barátod élete során jó
eséllyel legalább egyszer “nem önkéntes véradója”
lesz valamelyiküknek. Ezért nem árt, ha egy ilyen
esetleges helyzet felkészülten ér.

DE MIÉRT IS VESZÉLYES
A KULLANCS?
Egy kullancs vérszívása akár 4-10
napig is eltarthat. Önmagában nem is a
vérszívás a probléma - sokszor nem okoz
semmilyen gondot kutyának, az igazi
veszély a paraziták által terjesztett
betegségekben rejlik. Ezért fontos a
betolakodót minél előbb eltávolítani.

Nézzük, milyen betegségeket
terjeszthet, okozhat szőrös
családtagodnál egy kullancs!
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BABÉZIÓZIS

LYME-KÓR

Európa-szerte előfordul, és a kutyák számára
életveszélyes betegség. Az ún. kutyakullancs
és a barna kullancs terjeszti, lezajlása során
a kutya vörös vértesteit egysejtű élősködők
támadják meg, majd pusztítják el, ezért is hívják
“kutyamaláriának”. Jó hír, hogy nem azonnal
fertőz, hanem 2-3 nap is szükséges lehet a
vérszívó számára, hogy átadja a kórt, ezért
nagyon fontos, hogy minél előbb kiszúrjuk a
jelenlétét! Ha pedig mégis megtörtént a baj, az
alábbi jelekre érdemes figyelni:

Világszerte előforduló, kullancs által terjesztett
betegségről van szó, ráadásul ezen belül KözépEurópa a legfertőzöttebb területek közé tartozik.
Nem utolsó sorban emberre is veszélyes - persze
mi csak közvetlenül kullancscsípés során
kaphatjuk el, Morzsitól nem. A kullancsok
legkedveltebb, legaktívabb időszaka, azaz
számunkra és Buksira a legveszélyesebb
hónapok a május és november közötti
időszak. Bár gyakori a tünetmentes hordozás is
kutyák esetében, illetve nem árt tudni, hogy a
tünetek a csípés után 1-5 hónappal később
jelentkeznek csak, az alábbi figyelmeztető jelek
segíthetnek a betegség beazonosításában:

TÜNETEK:

TÜNETEK:

MAGAS LÁZ (TAPINTÁSRA FORRÓ A KUTYA)

ENYHE LÁZ

ÉTVÁGYTALANSÁG

LEVERTSÉG

SZOMJÚSÁG

ÉTVÁGYTALANSÁG

BÁGYADTSÁG

ÍZÜLETI GYULLADÁS ÉS FÁJDALOM

HIRTELEN SÚLYVESZTÉS

SÁNTIKÁLÁS

VÉRES, BARNÁS VIZELET

A CSÍPÉS KÖRÜL KOKÁRDA SZERŰEN
TERJEDŐ BŐRPÍR
(nem minden esetben jelentkezik kutyáknál)

A kezelés hiányában a beteg kutyákat hetek
vagy hónapok leforgása alatt legyőzi a kór,
sőt, még a gyógyult kutyusoknál is felléphet
veseelégtelenség. Egyéb rossz hír, hogy egy korábbi
fertőzés során sajnos még nem válik védetté a kutya,
így továbbra is védekezned kell majd a kullancsok
ellen! Ha a tünetek bármelyikét észleled, irány az
állatorvos!
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A Lyme-kórról érdemes megjegyezni, hogy egyes
fajtáknál gyakrabban okoz veseproblémákat, mint
másoknál, ilyen veszélyeztetett kutyusok a labradorok,
golden retrieverek és a sheltiek. Bármilyen fajta
is legyen a te házi kedvenced, a fenti tünetek
bármelyikénél mutasd meg minél előbb az
állatorvosnak!
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VÉRZÉSES KULLANCSLÁZ
Szerencsére kevésbé gyakori kutyabetegség, és eddig
többnyire külföldi utazások során fertőződtek meg négylábú
barátaink, de sajnos Közép-Európában is felütötte már a
fejét. Itt ismét a barna kutyakullancs a ludas, a kór pedig
az állat fehérvérsejtjeit támadja meg. Itt sem azonnal
jelentkeznek a tünetek, hanem 8-20 napon belül.

ELSŐ TÜNETEK:
ÉTVÁGYTALANSÁG
BÁGYADTSÁG
HÁNYÁS
LÁZ
LÉGSZOMJ

KÉSŐBBI TÜNETEK:
NYIROKCSOMÓK, LÉP MEGNAGYOBBODÁSA
FOGYÁS
SZEMHÉJ SZÉLÉNEK KÉRGESEDÉSE
SZARUHÁRTYA HOMÁLYA

Kezelés nélkül visszafordíthatatlan
szervi károsodásokat, például vakságot
okozhat. Már az első tünetek
észlelésénél irány az állatorvos!
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HOL KERESD A KULLANCSOT ELSŐSORBAN?
A KULLANCSOK
5 KEDVENC HELYE
A KUTYÁKBAN

FÜLEK KÖRÜL

SZEMHÉJ KÖRÜL

NYAKÖRV ALATT

HÓNALJAKNÁL

MANCSOK, UJJAK KÖZÖTT

HOGYAN KERESD?
A KEZEDDEL:
csomók vagy kis dudorok után kutass!
A SZEMEDDEL:
jól nézd át kutyád bundáját a szőrszálak tövéhez
túrva, egyes kullancsok eleinte nem nagyobbak
egy gombostű hegyénél!
A kis vérszívók nem buták, türelmesen időznek
fűszálak hegyén vagy bokrok levelein, várakozva
a gyanútlan gazdaállatra. Márpedig négylábú
társaink tökéletes áldozatok számukra, hiszen
szívesen dugják orrukat és pofájukat jóformán
mindenhova, boldogan hemperegnek vagy
vágnak át sűrű bozótos részen, így elég egy
orrdörgölős szimat valamelyik bokorból,
egy vidám fetrengés a harmatos fűben, és
a parazita máris rátapadhat Buksi testére,
arcára. A kevésbé szőrös testrészeken szívják
A NAGY KUTYA KULLANCS KISOKOS

szegény kutyák vérét legszívesebben (bizony,
akár a fogínybe, szájpadlásba is befészkelhetik
magukat).
De előszeretettel bújnak meg a nyakörv alatti
szőrben is, ezért először ezeket a helyeket
ellenőrizd egy szabadban tett séta után!
Persze az egész testet át kell nézned, hogy
biztosra mehess, de nagy valószínűséggel
a fent felsorolt részeken találhatod meg a
nemkívánatos potyautast.
Most már tudod, mit terjeszt, mik a tünetek,
hol bújik meg szívesen, de lássuk, miket
tehetsz, hogy megelőzhess egy ilyen
parazita-csapást!
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HOGYAN
SEGÍTHETSZ
KUTYÁDNAK?

CSEPP
SPRAY
NYAKÖRV

MEGELŐZÉS

KERT RENDBEN TARTÁSA
BUNDA ÁTFÉSÜLÉSE

Ha mégis kullancsot
találtál:

A leghatékonyabb védekezési mód még mindig a megelőzés.
Szerencsére manapság több készítmény is a felelős gazdik
rendelkezésére áll, amely segíthet a kullancsok távoltartásában.
Használhatsz kullancs elleni cseppet, sprayt, nyakörvet - ha
nem tudsz dönteni, kérd ki állatorvosod véleményét, hogy a te
kutyádnak melyik lehet a legjobb választás! A megelőzés részeként
sokat tehetsz kutyád tartózkodási helyének rendbetételével
is. Ha kertes házban laktok, érdemes kint mindig összetakarítani a
faleveleket, jó, ha nem engeded elburjánzani a bozótos növényzetet,
és persze az is számít, hogy minél gyakrabban le legyen nyírva a
fű. Kinti séta vagy játék után pedig 2-4 órán belül alaposan fésüld
át kutyád szőrét! Ezzel jó eséllyel megelőzheted, hogy a kullancs
megtapadjon kedvenced bundájában, bőrén!

Azonnal, késlekedés
nélkül távolítsd el
a ragaszkodó kis
parazitát!

A NAGY KUTYA KULLANCS KISOKOS

5

A NAGY KUTYA KULLANCS KISOKOS

HOGYAN?

Avagy módszerek otthoni eltávolításra:

NEM

IGEN
ECET

CSIPESZ

GYUFA

KULLANCS KANÁL

OLAJ

GUMIKESZTYŰ A
KÉZEN
Mivel sokszor pár órán múlik házi kedvencünk élete,
bármennyire is irtózunk a vérszívótól, bármennyire is
tartunk attól, hogy rosszul csináljuk, a legtöbbet mégis
akkor tehetjük Morzsiért, ha késlekedés nélkül,
magabiztosan eltávolítjuk a betolakodót. Bár a
mai napig többféle információ kering arról, mi is a
helyes eltávolítás menete, összegyűjtöttük azokat a
pontokat, amelyekben a legtöbb állatorvos egyetért:
•

Mivel egy sérült vérszívóval való közvetlen érintkezés
során mi is fertőzés veszélyének vagyunk kitéve, semmiképp se álljunk neki az eltávolításnak “puszta kézzel”!
Minden esetben a legjobb választás a speciálisan
kullancsok eltávolítására alkalmas csipesz vagy
kanál. Még ha megfelelő figyelmet fordítottál a megelőzésre, akkor is érdemes beszerezni egy ilyen eszközt
otthonra, bármikor jól jöhet!
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KRÉM
•

Ne érintsd közvetlenül a kezeddel
a kullancsot, ha kézzel távolítod el, viselj gumikesztyűt!

•

A bőrhöz lehető legközelebb fogd meg
a kis vérszívó testét!

•

Ne tépd ki körömmel - a parazita fertőzött nyála egy
apró kis sérülésen át is bejuthat a vérkeringésedbe,
márpedig ezt jobb elkerülni!

•

Óvatosan, de magabiztosan húzd ki szőrös kis
barátod testéből, egészen addig, amíg el nem engedi azt!

•

Ne próbálkozz olajjal, ecettel, gyufával vagy
krémmel! Minden olyan beavatkozás, ami a vérszívót
öklendezésre készteti, növeli a fertőződés kockázatát.
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MI LEGYEN
A KISZEDETT DÖGGEL?
Gyorsan csomagold egy darab wc-papírba,
és húzd le a WC-n, ez a legbiztosabb!
Ha van lélekjelenléted és - nem utolsó sorban egy hermetikusan záródó fiolád vagy üvegcséd
otthon, érdemes beletenni a kis dögöt, mert
ha kutyád esetleg rosszul lesz, sokat segíthet az
orvosnak.
Ne égesd el, ne fojtsd vízbe, ne taposs rá bármennyire is haragszol rá, amiért megcsapolta
kedvenced vérét, ezzel csak a kullancsból
kiszabaduló kórokozók terjedését biztosítod.
Márpedig ezt nem akarod te sem.

TÉVH

IT

Ha mégis beszakadt, bennragadt a kullancs
szájszerve (nem a feje!), ne piszkáld!
Tévhit, hogy mindenképp el kell távolítani - ez csaknem
esélytelen próbálkozás, viszont a beavatkozás
gyulladásos reakciót okozhat kuytánknál.
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ÖSSZEGZÉSÜL:
A legjobb védekezési mód a kéretlen vérszívók ellen a
megelőzés; használj nyakörvet, cseppet vagy sprayt!
Minden szabadban tett séta után nézd át alaposan
Morzsi bundáját, bőrét, és ha kullancsot találsz,
távolítsd el óvatosan, de magabiztosan a fent felsorolt
módszerek egyikével. Bármilyen tünetet észlelsz, vidd
el négylábú barátodat az állatorvoshoz!

DR. DOG
A JUTALOMFALATBA ZÁRT
EGÉSZSÉG
Látogass el weboldalunkra, ahol további hasznos,
kutyatartással kapcsolatos cikkeket olvashatsz!
https://drdog.hu/
facebook
instagram
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