SP 04/06 72 Antipar.+2,5cm 20.3.2006 7:46 Stránka 72

ZDRAVÍ

Proti parazitÛm
u kter˘ch dochází postupnému uvolÀování tûchto látek.
V souãasné dobû se dostávají na trh obojky, které pÛsobí v systému dvojí ochrany,
tzn. Ïe spodní strana obojku úãinkuje
jako pudr a vrchní strana pak jako sprej.
V¯HODY: úãinnost min. 6 mûsícÛ (úãinn˘mi látkami jsou v tomto pﬁípadû propoxur, phenothrin a N-octyl bicycloepten
dicarboximid.), snadná aplikace a bezstarostnost pﬁi pouÏívání (zvíﬁe lze koupat,
aniÏ by se sniÏoval úãinek),
NEV¯HODY: u koãek moÏnost ztráty obojku (v pﬁípadû zachycení zvíﬁete obojkem
za libovoln˘ pﬁedmût dojde ke jeho rozepnutí – ochrana koãek proti u‰krcení)

·AMPONY

Jaro pomalu klepe na dveﬁe a s ním se zároveÀ zaãíná
zvy‰ovat riziko napadení na‰ich domácích mazlíãkÛ
celou ﬁadou nejrÛznûj‰ích ektoparazitÛ a cizopasníkÛ.

N

ejãastûji se jedná o rÛzné druhy
blech (koãiãí, psí, lidské) a klí‰Èat.
Neménû ãasto se ale setkáme
i s roztoãi, zákoÏkami, ve‰mi a dal‰ími
nebezpeãn˘mi druhy ektoparazitÛ.
Na v‰echny tyto obtíÏné a nebezpeãné
parazity, kteﬁí mohou pﬁená‰et celou
ﬁadu zákeﬁn˘ch a silnû nakaÏliv˘ch onemocnûní, existuje na na‰em trhu stále
vût‰í mnoÏství rÛznû úãinn˘ch pﬁípravkÛ,
které nám v boji proti tûmto parazitÛm
více ãi ménû úspû‰nû pomáhají.
Rád bych vás na tomto místû seznámil
alespoÀ s nezákladnûj‰ími formami pﬁípravkÛ, s jejich v˘hodami a nedostatky.

SPOTY
První a nejroz‰íﬁenûj‰í formou antiparazitiních pﬁípravkÛ jsou tzv. spoty. Spoty
jsou vlastnû pipetky obsahující silnû
koncentrované úãinné látky. Pipetky
jsou aplikovány pﬁímo na kÛÏi zvíﬁete
v oblasti kohoutku, a to vût‰inou pﬁímo
veterinárním lékaﬁem. Tuto formu antiparazitika lze zakoupit jen pﬁímo ve veterinárních ordinacích.
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V¯HODY: snadná aplikace, velmi dobrá
úãinnost,
NEV¯HODY: krat‰í doba úãinnosti, pﬁedev‰ím proti klí‰ÈatÛm (cca pouze 1 mûsíc)
a tím i vy‰‰í cena za pomûrnû krátkou
dobu ochrany zvíﬁecích miláãkÛ.

SPREJE A ROZPRA·OVAâE
Dal‰í roz‰íﬁenou a dﬁíve velmi oblíbenou
formou antiparazitních pﬁípravkÛ jsou
nejrÛznûj‰í druhy antiparazitních sprejÛ,
rozpra‰ovaãÛ a pûn (foamÛ).
V¯HODY: dobrá dostupnost, moÏnost
aplikace pﬁímo majitelem,
NEV¯HODY: pﬁípravek je nutné aplikovat
po celém tûle zvíﬁete, coÏ b˘vá nûkdy
(zvlá‰tû u velk˘ch a chlupat˘ch plemen
psÛ a téÏ vût‰iny koãek) znaãn˘ problém,
strach zvíﬁete ze syãení spreje.

OBOJKY
Stále oblíbenûj‰í formou antiparazitních
pﬁípravkÛ je obojek, u kterého je úãinná
látka zabudována pﬁímo v materiálu
obojku, Tûmito materiály jsou vût‰inou
rÛzné formy plastÛ a syntetické pryÏe,

Vûﬁím, Ïe z pﬁedchozího krátkého pﬁehledu antiparazitních prostﬁedkÛ je zﬁejmé,
Ïe se na na‰em trhu vyskytuje dostateãné
mnoÏství forem tûchto antiparazitik, které jsou schopné ochránit na‰e mazlíãky
pﬁed moÏn˘m napadením ektoparazity.
Staãí uÏ si „jen vybrat ten svÛj“, kter˘ vám
i va‰emu miláãkovi bude nejvíce vyhovovat, a úãinn˘ boj s parazity mÛÏe zaãít!
Na závûr snad jen doporuãení pro koupi.
Pﬁi va‰em v˘bûru nesledujte pouze cenu
v˘robku, ale soustﬁeìte se zejména na
úãinné, dobu a rozsah pÛsobení pﬁípravku. Zde obzvlá‰È platí: „Nikdo není tak
bohat˘, aby si mohl kupovat levné vûci.“
Leckdy vám levn˘ pﬁípravek neposlouÏí
tak, abyste byli vy i vá‰ ãtyﬁnoh˘ kamarád
spokojeni. A o va‰i spokojenost jde pﬁeMVDr. Vladimír Luká‰
dev‰ím.
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Antiparazitní sezona začíná!

Poslední skupinou antiparazitních pﬁípravkÛ jsou ‰ampony, které postupem
ãasu vzhledem k problematické úãinnosti ponûkud ztratily na oblibû. Nyní se
v‰ak dostávají na ná‰ trh vysoce úãinné
druhy insekticidních ‰amponÛ na bázi
pyrethrinu s následn˘m synergick˘m
efektem a regulátorem rÛstu Nylar IGR,
kter˘ sterilizuje Ïivé blechy i klí‰Èata
a likviduje následnû jejich vajíãka po
dobu 30 dnÛ. Dospûlé blechy a klí‰Èata
likvidují po dobu 10 dnÛ po aplikaci.
V¯HODY: pomûrnû snadná aplikace, jemná forma antiparazitika, nûkteré pÛsobí
i na ble‰í vajíãka, udrÏují zároveÀ ãistotu
zvíﬁete,
NEV¯HODY: nutnost ãastûj‰í aplikace,
nûkterá zvíﬁata koupání hÛﬁe sná‰ejí.

