Tractaments antiparasitaris: Els Paràsits Intestinals

Els paràsits intestinals es classifiquen en dos grans grups: els cucs plans o tenies i els cucs rodons. Són
animals que tenen diferents fases de desenvolupament –ou, larva, nimfa, cuc adult...-, i uns cicles vitals
complexos que poden implicar diferents animals –gossos, gats, puces, rosegadors, ovelles, vaques,
cabres, l’home...-. Poden provocar una gran varietat de malalties, en funció de l’òrgan on es trobin. En
gossos i gats poden afectar l’aparell digestiu, els pulmons, el fetge, el sistema nerviós, el cor, o fins i tot
els ulls, entre altres.
Els tractaments antiparasitaris tenen 2 objectius diferents, en funció de com i quan s’administren.

•

En els cadells, o quan es demostra o sospita que poden haver-hi infestacions parasitaries, el
tractament busca eliminar els paràsits intestinals que hi ha.

•

En els gossos i gats adults, els tractaments són preventius. És a dir: es donen independentment
de si es sap o sospita que l’animal té paràsits. Els donem regularment, a intervals de temps fixes,
que normalment són de tres, quatre o sis mesos. Òbviament, el més adequat seria saber si el gos
o gat té paràsits –fent analítica de femtes, per exemple-, i tractar-los en cas d’estar afectat.

Perquè un gos o un gat s’infesti d’algun paràsit intern, és necessari que entri en contacte amb els ous o
les formes larvaries, que es troben en les femtes o les vísceres crues d’animals herbívors, en l’aparell
digestiu de les puces... Per tant, si el nostre gos o gat no conviu amb animals de granja, no caça
rosegadors, no ha menjat femtes, i no té puces, podem assegurar que la possibilitat que agafi paràsits és
molt remota. És per això que a Clinivet recomanem normalment que els tractaments antiparasitaris
preventius es donin cada 6 mesos, o fins i tot un cop l’any.
Hi ha factors que poden fer que sigui recomanable canviar aquesta pauta, com per exemple:

• que l’animal tingui o hagi tingut puces
• que convisqui amb nens o nenes petits
• que convisqui amb alguna persona afectada d’alguna malaltia que ho faci recomanable
• que pateixi alguna malaltia que faci aconsellable fer tractaments més freqüents
Els medicaments que hi ha al mercat per tractar les malalties parasitàries internes són molts. En general
tenen les següents característiques:
•

Són molt segurs per l’animal que els pren. El risc de sobredosificació és molt baix

•

Tenen un espectre molt ampli, i normalment el mateix medicament té els fàrmacs en la seva
fórmula per tractar tots els paràsits intestinals

•

Són fàcils d’administrar. Fins i tot estan preparats perquè el gos o el gat se’ls prenguin com si
fossin un premi

