
LECZMY ŚWIADOMIE 
I BEZPIECZNIE

CZY MÓJ PIES 
POTRZEBUJE LECZENIA?

Jeśli zauważyłeś któryś z tych niepokojących symptomów u swojego 
psa, albo leczysz go kortykosteroidami – zapytaj lekarza weterynarii 
o najlepszą terapię celowaną na świąd od ZOETIS.

Wejdź na stronę

Poniżej znajdziesz kilka objawów wykazujących, że Twój pies może 
wymagać fachowego leczenia:

 Nadmierne lizanie, wygryzanie sierści, 
 gryzienie skóry lub drapanie się,

 Częstsze niż zazwyczaj tarzanie 
 lub ocieranie,

 Gryzienie łap,

 Przerzedzenia sierści,EFEKTY UBOCZNE PRZY DŁUGOTRWAŁEJ 
TERAPII STERYDAMI

KŁOPOTY WŁAŚCICIELI PODCZAS  
KURACJI STERYDAMI ALERGII SEZONOWYCH

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

Zazwyczaj są tanie i od lat stosowane w praktyce lekarskiej. 
Jednakże leczenie sterydami, choć skuteczne, może doprowadzić 
do wystąpienia poważnych krótkotrwałych działań niepożądanych 
oraz długotrwałych powikłań zagrażających zdrowiu pupila.

 otyłość – łysienie, 

 utrudnione gojenie się ran, 

 zanik mięśni, 

 zespół Cushinga, zanik części nadnerczy, 

 obwisły brzuch, 

 zwiększona skłonność do infekcji, 

 zaburzona równowaga wodno-elektrolitowa, nefropatie, 

 skłonność do zapalenia trzustki,

 predyspozycja do cukrzycy lub zaostrzenie jej objawów, 

 krwawienia z przewodu pokarmowego, powiększenie wątroby.

 konieczność wychodzenia na częste spacery, także nocą, 

 nieprzyjemny zapach moczu po epizodach „siusiania na dywan”,

 ciągła konieczność napełniania miski  z wodą, 

 zamykanie WC uniemożliwiające psu picie z ubikacji.

Nawracające problemy z uszami.

Jeśli zauważyłeś któryś z tych niepokojących symptomów u swojego 
psa, albo leczysz go kortykosteroidami – zapytaj lekarza weterynarii 

Poniżej znajdziesz kilka objawów wykazujących, że Twój pies może 

bardzo swedzi?

Niewinna zabawa,
a może...

leczenia alergicznego świądu u psów 
teraz się spełnia!

Twoje życzenie

bezpiecznego szybkiego skutecznego

Zoetis Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa, 
tel. +48 22 223 48 00 (01), www.zoetis.com.pl

WYKONAJ SZYBKI TEST 
I OCEŃ CZY TWÓJ PIES CIERPI 
Z POWODU ŚWIĄDU!

Pamiętaj! 

Leki sterydowe mają też wpływ na układ nerwowy. Zachowanie 
chorych psów może stać się bardzo uciążliwe dla opiekunów. 
Występują incydenty kradzieży pożywienia ze stołu, „żebrania” 
o jedzenie podczas posiłków lub wyjadania resztek z kosza 
na śmieci czy zjadania karm innych zwierząt domowych.

Zmiany stanu skóry – otarcia, ciemniejsze 
zabarwienie, krosty, grudki, wyłysienia, 

Nieprzyjemny zapach.

!



OBJAWY UPORCZYWEGO 
ŚWIĄDU

DLACZEGO PSA SWĘDZI SKÓRA? DIAGNOSTYKA 
I LECZENIE

Swędzenie może być pierwszym z objawów problemów skórnych Two-
jego psa, jednak zdarza się, że towarzyszą mu również inne symptomy.

Niektóre psy mają wrodzoną skłonność do alergii. W takich 
przypadkach objawia się ona za zwyczaj do 3. roku życia, jednak 
zwierzęta mogą uczulić się na konkretne alergeny także później. 
Zdarza się, że nawet pacjenci bez alergicznych incydentów wyka-
zują objawy choroby w późniejszym czasie.

Jeśli Twój pies drapie się od czasu do czasu, nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Gorzej, jeśli robi to nadmiernie. 

Atopia jest następstwem uczulenia na alergeny środowiskowe. 
To choroba, z którą będziemy się spotykać 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, ponieważ jest to choroba, z którą zwierzę 
zmaga się do końca życia. Dodatkowo u psów z atopowym zapaleniem 
skóry rzadko zdarza się uczulenie tylko na jeden alergen. Zazwyczaj 
jest ich kilka, a im większe ich nasilenie w środowisku, tym bardziej 
zaostrzają się objawy u chorego czworonoga.

!

CO WYWOŁUJE SWĘDZENIE?

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY 
U ZWIERZĄT

Zwierzę uczulone na roztocza kurzu domowego, zależnie od stopnia na-
silenia alergii, będzie zatem chorować pełnoobjawowo najpewniej przez 
cały rok, a uczulone na pyłki drzew – sezonowo, w okresie pylenia.

Kontakt zwierzęcia z różnymi alergenami 
np. środkami piorącymi, środkami chemicznymi, 
ludzkimi kosmetykami czy produktami insek-
tobójczymi Po ustaleniu sub stancji uczulającej 
można je całkowicie wyeliminować.

Alergeny śliny pcheł są bardzo silne i nawet po 
włączeniu środka przeciwpchelnego zmiany 
na skórze zwierzęcia leczy się tygodniami.   

Alergia pokarmowa. Mimo szeregu nowocze-
snych karm hipoalergicznych, czasem ciężko 
jest wyeliminować wszystkie alergeny, co do-
datkowo utrudnia częste współistnienie alergii 
pokarmowych  z atopowym zapaleniem skóry.   

Alergeny środowiskowe, takie jak pyłki leśne, 
roztocze kurzu domowego.  

Pamiętaj! 
Uporczywe swędzenie jest najczęściej obserwowanym objawem 
chorób skóry i wymaga  zasięgnięcia porady lekarza weteryna rii.

!

Pamiętaj! 
Silny świąd u zwierząt często prowadzi do licznych wyłysień 
na skórze  i jej uszkodzeń, które mogą się nadkażać bakteryjnie 
i być przyczyną rozległych infekcji.

Nie zawsze od razu można określić przyczynę choroby zwierzęcia. 
Często potrzebnych jest kilka wizyt, aby prawidłowo przeprowadzić 
diagnostykę, która przebiega metodą wykluczania innych chorób 
o podobnych objawach.

Sprawdź czy Twój pies potrzebuje leczenia, wejdź na stronę

Przed przystąpieniem do leczenia lekarz zdiagnozuje psiego 
alergika i ustali, czy obserwowane swędzenie jest objawem alergii, 
obecności pasożytów, zakażenia bakteryjnego, czy też jest to 
schorzenie mieszane.

Lekarz weterynarii dysponuje wieloma narzędziami diagnostycz-
nymi do precyzyjnej oceny stanu pacjenta i wdrożenia odpowied-
niej terapii.

Pamiętaj! 
Przebywając na co dzień ze swoimi zwierzętami, opiekunowie 
są w stanie zaobserwować pierwsze objawy alergii i czas, 
kiedy pies zaczyna się intensywnie drapać. Zebrane informa-
cje pomogą lekarzowi weterynarii w diagnostyce i wyborze 
najlepszej metody leczenia.

!

Zwierzę cierpi z powodu alergii tak jak ludzie. Inaczej reaguje – 
mniej kicha, ale częściej się drapie. Świąd jest tak nieprzyjemnym 
odczuciem, że pies potrafi  zmienić swoje zachowanie. Staje się rozko-
jarzony z powodu nieustającego dyskomfortu, przestaje się bawić 
z opiekunem i innymi psami, traci radość życia. Takie zachowanie 
obniża komfort życia i jakość relacji z naszym czworonogiem.


