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Jautājiet savam 
veterinārārstam pro�laktisku 

līdzekli pret blusām un ērcēm!
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Bezrecepšu veterinārās zāles. Pirms lietošanas skatīt pievienoto 
lietošanas instrukciju un glabāšanas nosacījumus.
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BEZ kodumiem ir informatīva kampaņa, 
kuras mērķis ir informēt par blusu un ērču 
kodienu izraisītajiem riskiem mājdzīvniekiem, 
jums un jūsu ģimenei.

BLUSAS: IZPLATĪTA UN
SATRAUCOŠA PROBLĒMA 
Šie parazīti apmetīsies jūsu mājās, ja tiem tiks dota tāda iespēja. Tie ir 
mazi, tikai dažus milimetrus gari, bezspārnaini kukaiņi ar lēkšanai 
piemērotām pakaļkājām. Lielākā daļa blusas dzīves cikla noris mājās, 
nevis dzīvnieka kažokā. 

ĒRCES: BĪSTAMS VESELĪBAS 
APDRAUDĒJUMS  
Šie asinssūcēji mitinās garā zālē, gaidot garāmejošus suņus un kaķus, lai 
varētu tiem piesūkties. Ērcēm ir astoņas, nevis sešas kājas, un to ķermenis 
sastāv tikai no divām daļām. Ixodes ricinus ir visbiežāk sastopamā ērču 
suga Eiropā. Tās parasti ir atrodamas lauku apvidos. 

KĀ BLUSAS IETEKMĒS MANU MĀJDZĪVNIEKU?  
• Blusas kodīs kaķiem, suņiem, trušiem un pat cilvēkiem! 
• Iekožot mājdzīvniekam, pieaugušas blusas barojas ar tā asinīm. 
• Kairinot dzīvnieka ādu, blusas var izraisīt blusu alerģisko dermatītu. 
• Blusas var arī pārnēsāt vīrusu un baktēriju izraisītas slimības. 

KĀ ĒRCES IETEKMĒS MANU MĀJDZĪVNIEKU?   
• Ērcēm ir ļoti attīstīti mutes orgāni, kas ļauj pārdurt ādu un baroties ar 

asinīm. 
• Tās var izraisīt reakciju piesūkšanās vietā. 
• Ērces var izraisīt anēmiju dzīvnieka mazulim, ja invāzija ir ļoti smagā 

formā. 
• Ērces var pārnēsāt slimības, piemēram, Laimas slimību. 
• Ceļojot uz ārzemēm, dzīvnieki var in�cēties, piemēram, ar babeziozi un 

ērlihiozi, tāpēc ceļojošiem mājdzīvniekiem ir svarīgi veikt regulāru 
pro�laktisku apstrādi pret ērcēm. 

VAI ŠIS PARAZĪTS VAR IETEKMĒT CILVĒKA 
VESELĪBU?    
• Jā, ērces var piesūkties arī cilvēkiem un in�cēt ar ērču pārnēsātām 

slimībām. 
• Vissvarīgākais ar ērcēm saistītais risks ir ērču pārnēsātā Laimas slimība 

un ērču encefalīts. 

KĀ BLUSAS IZDZĪVO?   
• Blusas izdēj oliņas uz dzīvnieka, bet tās nokrīt un nonāk 

vidē, piemēram, mājdzīvnieka guļvietā vai paklājos.
• Tikai 5 % blusu populācijas atrodas uz dzīvnieka, t. i., 

95 % atrodas vidē oliņu, kāpuru un kūniņu veidā. 
• Blusas var pāriet no viena invadēta dzīvnieka pie 

cita, arī pie cilvēkiem! 
• Apstrādājot vidi, ir svarīgi apstrādāt visas 

vietas, kur dzīvnieks dodas — guļvietu, 
dīvānu, gultu, paklāju, automašīnu utt. 

Ja to netraucēs, ērce 
barosies aptuveni 5-7 
dienas, līdz atlaidīsies un 
nokritīs1

Apvienotajā Karalistē veiktā 
aptauja atklāja, ka 23% 
suņu ir bijušas ērces, bieži 
pat saimniekam to nezinot 2

Viena pati blusa dzīves 
laikā var izdēt līdz pat 
2000 oliņu

Šis attēls
parāda ērces
barošanos


