
JAK MU ULŻYĆ, GDY GO SWĘDZI?

Ponad 1 000 000 psów* może cierpieć z powodu  
uporczywego swędzenia wywołanego alergią,  
obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A Twój?     

* 15% z populacji psów w Polsce. Dane szacunkowe, na podstawie raportu Pruritic dogs diary, 
przygotowanego dla ZOETIS przez GfK Animal and Crop Health, Październik 2013.

DLACZEGO TWOJEGO PSA SWĘDZI SKÓRA?
Jeśli Twój pies drapie się od czasu do czasu, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Gorzej, jeśli robi to nadmiernie. 

Kontakt z różnymi alergenami np. dezodoran-
tami do dywanów, szamponami czy produktami 
insektobójczymi. 

Alergeny środowiskowe, takie jak pyłki leśne, 
roztocze kurzu domowego czy nawet kontakt ze 
śliną pasożytów.   

CO WYWOŁUJE DRAPANIE?
Alergeny pcheł. Są bardzo silne i nawet po 
włączeniu środka przeciwpchelnego zmiany na 
skórze mogą wymagać długotrwałego leczenia.

Alergie pokarmowe. Mimo szeregu nowocze-
snych karm hipoalergicznych, czasem ciężko  
jest je wszystkie wyeliminować.



ü	Zwierzę nadmiernie liże lub drapie się, wygryza sierść bądź gryzie skórę,

ü	Częściej niż zazwyczaj ociera się o różne przedmioty, 

ü	Gryzie swoje łapy, 

ü	Ma rzadszą sierść, 

ü	Widać zmiany stanu skóry – otarcia, ciemniejsze zabarwienie, krosty,  
 grudki, wyłysienia, 

ü	Nieprzyjemnie pachnie,

ü	Zwierzę samookalecza się w następstwie silnego świądu.

UPORCZYWE SWĘDZENIE – OBJAWY I KONSEKWENCJE
Przebywając na co dzień ze swoimi zwierzętami możesz zaobserwować pierwsze objawy alergii i czas,  
kiedy pies zaczyna się intensywnie drapać. Zebrane informacje pomogą lekarzom weterynarii w diagnostyce  
i wyborze najlepszej metody leczenia.

Atopia jest następstwem uczulenia na alergeny środowiskowe. Choroba występuje coraz częściej,  
ponieważ w środowisku znajduje się najwięcej czynników alergicznych i są one trudne do wyeliminowania.

Psy będące atopikami można leczyć i odczulać, ale pełen powrót do zdrowia nie jest możliwy – z chorobą 
zwierzę zmaga się do końca życia. 

U psów z atopowym zapaleniem skóry rzadko występuje uczulenie tylko na jeden alergen. Zazwyczaj jest ich 
kilka i proporcjonalnie od poziomu nasilenia w środowisku przekładają się one na objawy u chorego czworonoga.

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Zwierzę uczulone na roztocze kurzu domowego, zależnie od stopnia nasilenia alergii, 
będzie zatem chorować pełnoobjawowo najpewniej przez cały rok, a uczulone  
na pyłki drzew – sezonowo, w okresie pylenia.
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LECZMY ŚWIADOMIE I BEZPIECZNIE

PEŁNA LISTA EFEKTÓW UBOCZNYCH PRZY TERAPII LEKAMI STERYDOWYMI 
DOSTĘPNA NA WWW.STOPDRAPANIU.PL

Najczęstszą metodą terapii przeciwświądowej są kortykosteroidy, czyli leki sterydowe o działaniu  
przeciwzapalnym i przeciwalergicznym, które skutecznie zmniejszają uczucie swędzenia.

Ich atutem jest niska cena i wieloletnie zastosowanie w praktyce lekarskiej. Jednakże leczenie sterydami,  
choć skuteczne, może doprowadzić do wystąpienia poważnych krótkotrwałych działań niepożądanych oraz 
długotrwałych powikłań zagrażających zdrowiu pupila. Leki sterydowe mają też wpływ na układ nerwowy.  
Psy często zmieniają się nie do poznania, a ich zachowanie może stać się bardzo uciążliwe dla domowników.


