Зараженість домашніх собак і кішок гельмінтами (глистами) досягає 78%,
а дикі і бездомні тварини заражені, як правило, до 100%.
З 82 видів гельмінтів, зареєстрованих у кішок і собак, 32 можуть
2
заражати людину.
Носієм небезпечних для людини гельмінтів може стати БУДЬ-ЯКА тварина.

Як заражається гельмінтами кішка або собака?
Сире м’ясо
Від матері
Блохи
Гризуни
Навколишнє середовище

Люди можуть легко заразитися гельмінтами
від своїх улюбленців:
• Під час догляду, чищення;
• Під час тісного фізичного контакту, при погладжуванні, обіймах;
• Під час облизування тваринами обличчя, продуктів тощо.
• Яйця гельмінтів тварин можуть бути захоплені з ґрунту, пісочниці, трави,
асфальту і занесені в будинок з немитими руками або взуттям.

• Представники усіх без винятку вікових груп людей можуть
підхопити гельмінтоз.
В Україні щорічно реєструється 300 - 400 тисяч випадків
гельмінтозів. Але особливо поширені гельмінтози серед дітей
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(80 % випадків).
• Гельмінти здатні викликати безліч вторинних захворювань.
Патологічний вплив гельмінтів на організм пов’язаний, як
з прямою їхньою дією (пошкодження слизової оболонки
кишечника, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози), так
і опосередковано – «поломками» у роботі імунної системи,
алергічними реакціями і навіть онкологічними захворюваннями.
Доведено, що у заражених гельмінтами дітей знижується вироблення
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захисних антитіл при вакцинації.
Гельмінтози у дітей призводять до затримки фізичного і психічного
розвитку.
Більше 100 мільйонів дітей у світі внаслідок гельмінтозів мають
затримки росту і розумового розвитку.
• Діагностувати гельмінтози досить складно,
інформативність методів діагностики коливається від 12-20% при
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звичайному аналізі калу і до 70-80% при імунологічних аналізах.
• Дегельмінтизація тварин не менше 4 разів на рік надійними
засобами – запорука здоров’я всієї сім’ї .
Загроза, яку несуть гельмінти, може бути знижена тільки завдяки
освітнім програмам і дегельмінтизації.
Оптимальний режим дегельмінтизації, рекомендований
Європейським Співтовариством боротьби з паразитами
8
домашніх тварин (ESCCAP), – щокварталу, тобто 4 рази на рік!

«Батьки часто запитують: чи потрібно дітям давати у якості
профілактики таблетки від глистів, коли вдома живе собака?
Насправді тварині раз на три місяці ветеринари повинні провести
антигельмінтну терапію. Якщо цього правила дотримуються, а у
вашої дитини немає ознак зараження, то і лікувати її не потрібно»
Головний дитячий інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я
України, д.м.н., професор Сергій Крамарєв 4
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Дронтал – антигельмінтик для кішок і собак,
якому можна довіряти, тому що:
®

®

• Дронтал визнаний у всьому світі: Дронтал плюс – зареєстрований у
®
97-ми країнах світу, Дронтал для кішок – в 70-ти.
®

• Дронтал захищає від усіх видів гельмінтів шлунково-кишкового тракту,
небезпечних для здоров’я тварин і людини, які найчастіше зустрічаються
5,6,7
в Україні і Європі.

Обіймайтеся без страху заразитися!
®

Обробка

Вік

Перша

2 тижні

Друга

4 тижні

Третя

8 тижнів

Четверта

12 тижнів

П’ята

4 місяці

Шоста

5 місяців

Сьома

6 місяців

Восьма

9 місяців

Дев’ята і наступні

Кожні 3 місяці

При лямбліозі у собак режим
1 таблетка на 10 кг ваги, 3 дні поспіль

Здоров’я всієї сім’ї!
РП Дронтал® для кішок АА-02378-01-12
РП Дронтал® плюс АА-00880-01-10

®

Програма дегельмінтизації тварин препаратом Дронтал плюс і Дронтал
для кішок:

ТОВ “БАЙЄР”, 04071 м. Київ, вул. Верхній Вал 4-Б,
тел.: (044) 220 33 42, www.bayer.ua

Для дорослих тварин

Кожні 3 місяці. У випадку
підвищеного ризику зараження - щомісяця.

Самок перед спарюванням
і за 10 днів до пологів. Усі
наступні дегельмінтизації під
час лактації проводити в той
же час, що і щенятам/кошенятам.
®

застосування Дронтал

плюс:

На правах реклами

Це необхідно знати!

Невидима загроза
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Як зберегти здоров’я домашніх улюбленців і своєї сім’ї

