
Jūs varat izglītot mājdzīvnieku īpašniekus un sabiedrību, kā 
samazināt zarnu parazītu mājdzīvniekiem un ģimenēm radīto risku.

Suņu un kaķu 
 zarnu parazīti. 
Kabatas formāta rokasgrāmata veterināro 
klīniku un aptieku
personālam.

DrontalDrontal

Mājdzīvniekiem ir nepieciešama     
     attārpošana.
Palīdziet mājdzīvnieku īpašniekiem to 
nodrošināt.

Invadēšanās ar
zarnu parazītiem
     var būtiski pasliktināt 
     mājdzīvnieku dzīves kvalitāti.

Lenteņi (t.i., Taenia), kas parādās 
izkārnījumos, izskatās pēc rīsiem. Tie var 
izaugt pat līdz metra garumam.

Ar zarnu parazītiem 
smagā formā 
invadēts kucēns.

Lenteņa posmi

Lentenis

Cērmes (t.i., Toxocara canis) 
izskatās pēc pagatavotiem 
spageti. Invadējies suns vai 
kaķis var pārnēsāt savās zarnās 
desmitiem parazītu.

Bezrecepšu veterinārās zāles. Pirms lietošanas skatīt 
pievienoto instrukciju un glabāšanas nosacījumus.

Materiāls sagatavots 01.03.2015.
MAP-Number: L.LV.AH.03.2015.0017*ATU pētījums suņu un kaķu īpašniekiem — 2012. gads (12 pasaules valstīs).

•  Zarnu parazīti ir izplatīts veselības 
apdraudējums suņiem un kaķiem, bet vairāk 

nekā 50% suņu un kaķu īpašnieku to neapzinās.*

•  Vairāk nekā 50% 
mājdzīvnieku īpašnieku 
nav veikuši 
attārpošanu pēdējo 
12 mēnešu laikā.* 

•  Vairāk nekā 60% 
suņu un kaķu īpašnieku 
neapzinās 
potenciālo risku 
cilvēkiem, invadējoties no mājdzīvniekiem.*

Cērmes

Zarnu parazīti var
invadēt mājdzīvniekus
     daudzos un dažādos veidos!

Mātes

Blusas

Jēla gaļa

Apkārtējā vide

Grauzēji

ir galvenais informācijas 
avots par mājdzīvnieku 
attārpošanu.*

Veterinārās klīnikas 
un aptiekas



Zarnu parazīti
  var invadēt arī cilvēkus.

Pamatnoteikumi, lai aizsargātu 
   mājdzīvniekus un to īpašniekus.
1.  Personīgā higiēna: mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni 

pēc samīļošanas, barošanas, rokās turēšanas vai cita kontakta 
ar dzīvniekiem, to guļamvietu vai to izkārnījumiem.

2.  Mājdzīvnieku barība: samaziniet mājdzīvnieka 
invadēšanās risku, piemēram, barojiet mājdzīvnieku ar 
pagatavotu vai veikalos pieejamo barību un nodrošiniet 
dzeramo ūdeni.

3.  Vide: regulāri uzkopiet mājdzīvnieka izkārnījumus, lai 
samazinātu vides piesārņošanu ar parazītiem infekciozās 
stadijās. Neizmetiet izkārnījumus vai kaķu pakaišus pie 
šķirojamiem atkritumiem vai kompostā.

4. Kontrole: apmeklējiet veterinārārstu, lai veiktu regulārās 
pārbaudes. 

5. Regulāra attārpošana: attārpojiet savu suni vai kaķi ik 
pēc 3 mēnešiem (4 reizes gadā, kā iesaka ESCCAP*). Visiem 
mājdzīvniekiem, kas atrodas vienā mājsaimniecībā, attārpošana 
ir jāveic vienlaicīgi, lai izvairītos no savstarpējās invadēšanas.

6. Bērni: samaziniet bērnu pakļaušanu potenciāli invadētām 
vidēm un māciet viņiem ievērot personīgo higiēnu.

7. Iznīciniet blusas: sekojiet, lai Jūsu mājdzīvniekam nebūtu 
blusu. Blusu norīšana var izraisīt lenteņu pārnēsāšanu.

8. Mājdzīvnieku higiēna: kopiet suņus regulāri, lai 
samazinātu risku invadēt mājdzīvnieka apmatojumu ar zarnu 
parazītu oliņām.

Neredzamā invadēšanās —     
     zarnu parazīti.

ĀDA
(Cutaneus larva 

migrans)

•  Zoonoze: slimību pārnēsāšana starp dzīvniekiem un 
cilvēkiem. Ļoti reta, bet iespējama.  

•  Visneaizsargātākā grupa: mazi bērni un vecāka 
gada gājuma cilvēki, jo viņu imūnsistēmas nav tik spēcīgas.

“Zoonotisko risku pārvaldībā un samazināšanā ir jāņem vērā sarežģītā mijiedarbība starp 
cilvēkiem, dzīvniekiem un dažādām vidēm, kurās tie dzīvo, nepieciešama saziņa un sadarbība 
starp nozarēm, kas atbildīgas par cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un vidi.” Pasaules Veselības 
organizācija, 2013. gads.

*European Scientifi cCounsel Companion Animal Parasites; Zarnu parazītu kontrole suņiem 
un kaķiem. ESCCAP vadlīnijas 01, otrais izdevums, 2010. gada septembrī.

PLAUŠAS
(Visceral larva 
migrans, dirofi lariasis)

ACIS
(Ocular larva 
migrans)

Katru mēnesi suns vai kaķis, kas invadējies ar cērmēm, 
var vidē izplatīt 3 līdz 4 miljonus oliņu!

Oliņa ar Toxocara canis — 
cērme

0.08 mm

Echinococcus multilocularis 
— lentenis (kopējais garums 
4 mm)

2 mm

Drontal® Plus for dogs. Presentation: 1 Drontal® Plus tablet contains 50 mg praziquantel, 144 mg pyrantel and 150 mg febantel. 1 Drontal® Plus XL tablet contains 175 mg praziquantel, 504 mg pyrantel and 525 mg febantel. Spectrum of activity/Indications: For the control 
of the following gastrointestinal tape-, roundworms and protozoa in dogs and puppies: ascarids: Toxocara canis, Toxascaris leonina (adult and late immature forms), hookworms: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adults), whipworms: Trichuris vulpis (adults), tapeworms: 
Echinococcus multilocularis, Echinococcus granu losus, Taenia species, Dipylidium caninum (adults and immature forms), protozoa: Giardia duodenalis. Dosage and administration: For oral administration, 1 Drontal® Plus tablet per 10 kg bodyweight. 1 Drontal® Plus XL tablet 
per 35 kg bodyweight. The tablets can be given directly to the dog or disguised in food. Contra-indications: Do not use simultaneously with pipera zine compounds. Marketing Authorisation Holder: Bayer HealthCare AG, Division Animal Health, D-51368 Leverkusen, Germany.

Drontal® for cats. Presentation: 1 Drontal Cat tablet contains 230 mg pyrantel embonate and 20 mg praziquantel. 1 Drontal Cat XL tablet contains 345 mg pyrantel embonate and 30 mg praziquantel. Spectrum of activity/Indications: For the treatment of gastrointestinal 
roundworms and tapeworms of cats: Ascarids: Toxocara cati,Toxascaris leonina, Tapeworms: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis. Dosage and administration: For oral administration, 1 Drontal® Cat tablet per 4 kg bodyweight. 1 Drontal® Cat XL tablet per 6 kg 
bodyweight. The tablets can be given directly to the cat or disguised in food. Contra-indications: Do not use simultaneously with pipera zine compounds. Marketing Authorisation Holder: Bayer HealthCare AG, Division Animal Health, D-51368 Leverkusen, Germany.

Regulāra attārpošana ir svarīga, lai Jūsu suns vai kaķis justos laimīgs 
un vesels — un ar Drontal tas ir vienkārši. Drontal ir efektīvs pret 
visizplatītākajiem zarnu parazītu veidiem, un to var lietot ar vai bez 
barības. Tas ir pieejams ar gardu liellopu gaļas garšu suņiem un kā 
īpašas formas tabletes kaķiem, kuras ir viegli norijamas. 

Drontal. Tārpu ienaidnieks, Jūsu mīluļa draugs.

Drontal ir pirmajā vietā pasaulē suņu un kaķu attārpošanas līdzekļu klāstā.
Jautājiet savam veterinārārstam. Pieejams arī aptiekās. Drontal

Sniedziet viens otram apskavienus, 

         nevis tarpus!

Drontal4 reizes gadā 
efektīvai 

attārpošanai.

Drontal®


