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                    Правилно използване на противопаразитни средства при 

третиране на котки 

 
 

С настъпването на пролетта започва и появата и разпространението на много 

паразити, като кърлежи, бълхи и комари, които могат да предизвикат сериозни 

инфекции както при животните така и при хората. За целта, за да предпазим 

домашните ни любимци трябва за се извърши обезпаразитяване чрез използване 

на ефективни ветеринарни противопаразитни средства. Важното е обаче да се 

използват правилно. 

 

Всяко едно противопаразитно средство трябва да има лиценз за употреба основаващо се 

на оценка полза/риск за дадения животински вид. Те могат да се продават както във 

ветеринарномедицинските клиники и аптеки, така и в големите търговски центрове, 

супермаркети и др. С последното обаче не трябва да се подценява факта, че те са 

безобидни средства и могат да се използват свободно. 

 

Използване на подходящи противопаразитни средства за обезпаразитяване на 

домашни любимци (котки) 

 

Много е важно всяко едно лицензирано противопаразитно средство да се използва 

съответно за вида, за който е посочен.  

 

По информация на Френската ветеринарна служба (ANSES) редовно се регистрират 

сериозни и дори нежелани фатални реакции, наблюдавани при котки, третирани с 

ектопаразитни продукти, съдържащи перметрин, предназначени за кучета. Тези 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 
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продукти могат да причинят неврологични нарушения (тремор, припадъци, атаксия, 

възбуда, кома), понякога свързани с храносмилателни симптоми, фатални за котките. 

Само няколко капки от даден продукт съдържащ перметрин могат да причинят сериозни 

последствия при по-чувствителните породи котки. 

 

Влияние за човешкото здраве 

 

Нежеланите реакции при хората могат да се появят при контакта им с третирани 

животни или чрез директен контакт с противопаразитните средства по време на 

прилагането им върху животните. За да се предотврати този ефект, стриктно трябва да 

се спазват условията за употребата им, посочени в инструкциите за всеки един продукт 

(листовката), а именно: 

- измиване на ръцете след тяхната употреба; 

- внимателно изплакване на очите и кожата, ако е попаднало количество от 

обезпаразитяващия препарат; 

- да не се пуши, яде и пие вода по време на третирането на животните; 

- да се поставят на места, които не са достъпни до малки деца. 

Не се допуска, третирани животни да спят с техните собственици или деца  по принцип.  

 

Важно: 

Противопаразитните средства, разрешени за използване при домашните любимци- 

антипаразитни, инсектициди или акарациди, никога не трябва да се използват за 

третиране на въшки при децата.  

В случай на заразяване с въшки се препоръчва да се използват подходящи за възрастта 

на детето противопаразитни препарати (спрей, разтвор, шампоан) и да се потърси 

съвет от медицински специалист (фармацевт, лекар). 

 

 

 

Литературен източник:  
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