
Kedves újdonsült tulajdonos! 

 

Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte rendelőnket! Az alábbiakban egy kis írásos 

összefoglalóban szeretnénk segíteni Önnek, hogy az első évben milyen, általunk fontosnak 

talált állatorvosi kezelések várnak kedvencére. Azt is elmondjuk, melyikre miért van szükség, 

és iránymutatásként összeszedtük, mi mennyibe fog kerülni. Ezenkívül összeszedtünk pár 

gyakorlatias kérdést is a kölykök nevelésével kapcsolatban. 

Véleményünk szerint erre azért van szükség, mert 1-1 vizsgálat alkalmával annyi új 

információval árasztjuk el a gazdikat, amit talán könnyebb úgy megjegyezni, ha ezt a kis 

jegyzetet otthon nyugodt körülmények között elő tudják venni és újra el tudják olvasni. 

 

1. OLTÁSOK 

Ha a kiskutyát tenyésztőtől hozták el, akkor nagy valószínűséggel már rendelkezik 1-2 oltással, 

mire Önökhöz kerül. Ezesetben a már megkapott oltásokat nyilván nem kell megismételni. 

Amennyiben azonban oltások nélkül hozzák az első vizsgálatra, úgy a lejjebb részletezett oltási 

sort javasoljuk követni. Tudni kell, hogy ezen oltások közül egyedül a veszettség elleni 

védőoltás kötelező. A törvény szerint az elsőt 4 hónapos korig, a másodikat az ezt követő fél 

éven belül kell a kutyának megkapnia (onnantól pedig évente 1x). Azt is tudni kell azonban, 

hogy veszettség Magyarországon nem nagyon fordul elő, így ezzel még csak törvényi 

kötelezettségeinknek teszünk eleget, de kedvencünket nem védjük az őt valóban veszélyeztető 

betegségek ellen. Utóbbiakhoz szükséges az összes többi védőoltás..  

Rendelőnkben alkalmazott oltási sor kiskutyák részére: 

 6-8 hetesen: parvovírusos bélgyulladás elleni (monovalens) vakcina 

 8-10 hetesen: kombinált oltás (parvo-szopornyica-leptospirosis-parainfluenza-fertőző 

májgyulladás) 

 10-12 hetesen: kombinált oltás ismétlés 

 12-16 hetesen: veszettség (monovalens) + chip 

 6 hónaposan: kombinált ismétlés 

 9-10 hónaposan: veszettség ismétlés 

 1 évesen: kombinált ismétlés 

 UTÁNA: évente 1x kombinált+veszettség egy oltásban 

 

Az általunk javasolt oltásokon kívül lehetőség van még kennel-köhögés és Lyme-

borreliosis ellen oltani a kutyákat. Előbbi betegségről azt kell tudni, hogy egy kevert 

vírusos-bakteriális felső légúti fertőzés, antibiotikumokkal szépen kezelhető, de nagyon 

ragályos, így azokat a kutyákat, akik gyakran járnak közösségbe (kutyaiskolába, panzióba), 

érdemes beoltani ellene. Létezik orrba cseppentős vakcina formában is, ami bármelyik 

másik oltással egyidőben kérhető, mert helyileg, az orrnyálkahártyán vált ki immunitást. 



Panziók, kutyaiskolák gyakran kötelező jelleggel kérik a vakcinázást, amely kb. fél évig 

véd. A Lyme-kór ellen is létezik oltás, azonban mi nem javasoljuk a beadását, több okból 

kifolyólag. Egyrészt a kullancsok által terjesztett betegségek közül a Lyme-kór kutyákra 

kevésbé veszélyes, mint emberekre, míg a Babesia-fertőzés sokkal veszélyesebb, ez ellen 

azonban nincs oltás. Tehát mindenképpen szükséges maguk ellen a kullancsok ellen 

védekezni, ez esetben viszont felesleges a Lyme-vakcinára pluszban költeni. Ez az oltás is 

csak kb. fél évig véd. Természetesen, ha mindezek ellenére valaki szeretné, meg tudjuk 

rendelni a vakcinát és nagyon szívesen be is adjuk. 

 

2. FÉREGHAJTÁS 

Kutyákat érdemes kölyökkorban minél gyakrabban féreghajtani. Az első találkozás alkalmával 

mi rögtön egy 5 napos kúrával indítunk (Ferdocat tabletta), amely nem csupán a kiskutyákban 

nagyon gyakran előforduló fonálférgeket, hanem az egysejtű parazitákat (pl. Giardia) is kiírtja. 

A második találkozástól javasoljuk a kombinált féreghajtók használatát (Dehinel, Milprazon). 

Milprazon tablettát „bűntetlenül” fél éves kor alatt szabad adni a kutyáknak, ezt követően 

feltétlenül állatorvosi konzultációt, illetve szükség esetén vérvizsgálatot igényel a használata. 

Miért? Erről később olvashatnak, előtte azonban beszéljünk egy még ennél is fontosabb 

dologról: a kullancsok elleni védekezésről. 

 

3. KULLANCSOK ÉS A BABESIA 

Ha Ön nem csak a betonon sétáltatja a kutyáját, sajnos mindenképpen ki lesz téve a kullancsok 

által fenyegetett veszélynek. Kullancs ugyanis mindenhol előfordul, akár a kertekben is. 

Behozhatja egy madár, egy sün, egy kóbor macska… A kullancsok elég aprók, és egy fekete 

vagy hosszabb szőrű kutyában még a legfigyelmesebb tulajdonos sem biztos, hogy észreveszi 

őket. Ráadásul a még nem kifejlett, ún lárva alak is szív vért, képes átadni a betegséget, ám 

sokkal kisebb még megszívott állapotban is, mint a kifejlett példányok, így még kevésbé 

észrevehető. Közismert, hogy a kullancsok nagyon sok betegséget terjesztenek (egysejtűek, 

baktériumok, vírusok). Kutyákra itt hazánkban a legnagyobb veszélyt a babesiosis jelenti.  

A babesia egy egysejtű kórokozó, ami a vörösvérsejteket támadja meg, hemolízist (vérsejt-

szétesést) okoz, ez képezi az összes szervi elváltozás alapját. Leggyakrabban a vese esik 

áldozatul a betegségnek, már pár nap leforgása alatt visszafordíthatatlan veseelégtelenség 

alakul ki (ez pedig akár a fertőzött állat életébe kerülhet). A kezdeti tünetek igencsak 

szegényesek (bágyadtság, étvágytalanság, esetleg barnás, majd véres vizelet), és egy kevésbé 

kényes állatnál gyakran késve kerülnek felismerésre. Bár a betegség gyógyítható (igaz, 

költséges infúziós kezeléssel), de a másodlagos szervi elváltozások veszélye miatt kifejezetten 

fontos a kullancsok ellen való FOLYAMATOS védekezés. Folyamatos védekezés alatt azt 

értjük, hogy ténylegesen egész évben folyamatosan legyen a kutyuson külső parazitaellenes 

védelem. 

Mi itt a rendelőben a tablettás megoldások hívei vagyunk. Kölyköknek inkább az egy hónapos 

tablettát (NexGard, NexGard Spectra) javasoljuk, mert egy hónap alatt is már nagyon nagyot 



tudnak nőni. Amikor a kölykök elérik a végleges testsúlyukat, át szoktunk állni a három 

hónapos védelmet nyújtó Bravectora, amely árban is kedvezőbb és a gazdinak is sokkal 

kényelmesebb megoldást nyújt. Nekünk egyelőre ezekkel a készítményekkel vannak a legjobb 

tapasztalataink, ezek működnek a legmegbízhatóbban. 8 hetes kor illetve 2 kg testsúly felett 

teljesen biztonságosan alkalmazhatóak. Fontos tudni, hogy a kullancs rá fog mászni a kutyára, 

bele is fog csípni, de amint érintkezésbe kerül a hatóanyaggal, meghal, így magát a betegséget 

nem tudja átadni. (Ha tehát apró mászó, vagy halott, aszott kullancsot szedünk le a kutyáról, az 

nem azt jelenti, hogy a készítmény nem működik!) 

Vannak, akik bizalmatlanok a tablettákkal, természetesen senkire nem célunk ráerőltetni 

valamit, amit nem szívesen alkalmaz. Bár nekünk semmilyen negatív tapasztalatunk nem volt 

egyik készítménnyel sem, de az ilyen gazdiknak cseppet vagy nyakörvet ajánlunk. Cseppek 

közül az Advantix és a Vectra 3D, nyakörvből pedig a Foresto az, amivel még jók a 

tapasztalataink. A cseppek 1 hónapos védelmet adnak, a nyakörv kb fél évig hat. 

 

És akkor jöjjön egy nagyon aktuális téma: Mit kell tudnom a szívférgességről, hogyan tudom 

megelőzni? 

 

4. SZÍVFÉRGESSÉG 

A szívféreg (Dirofilaria immitis) egy szúnyog által terjesztett parazita, mely sokáig csak a 

mediterrán vidékeken fordult elő. Manapság azonban a globális felmelegedésnek köszönhetően 

nem csak az őt terjesztő szúnyogfaj, hanem maga a betegség is előfordul Magyarországon. Itt 

Győrben szerencsére még nem egy elterjedt bántalom, de nem kell messzire menni (Tata, Érd, 

Budapest, Gödöllő) ahhoz, hogy sűrűn fertőzött területeket találjunk. A betegség lefolyásáról 

azt kell tudni, hogy a szúnyog vérszíváskor rögtön a kutya keringésébe juttatja a lárvákat, 

melyből kb 6-9 hónap alatt alakul ki a kifejlett féreg. Ezek a tüdőartériában és a jobb szívfélben 

élősködnek, tünetet már csak ezen alakjukban okoznak (keringési panaszok) és a gyógykezelés 

ebben a stádiumban már igencsak veszélyes és költséges (sokszor az állat életébe kerül). Sokkal 

egyszerűbb tehát megelőzni a bajt, ebben van segítségünkre a Milprazon tabletta, melyet 

szúnyogszezonban HAVONTA adagolva kell használnunk. Az ebben található milbemicyn 

nevű hatóanyag megöli a szúnyog által a szervezetbe egyszerre bejuttatott kis mennyiségű 

lárvát anélkül, hogy trombózis veszély alakulna ki, így megakadályozva a felnőtt férgek 

kialakulását. 

NAGYON FONTOS azonban, hogy ezt csak szűrt állatokban, vagy fél éves kor alatt szabad 

megtenni. Ha egy kutya már elmúlt fél éves, és korábban nem részesült állandó védelemben, 

egy vérvizsgálattal meg kell győződnünk arról, hogy biztosan nem fertőzött-e. Mert ha esetleg 

igen, és mi csak úgy beadjuk ezt a tablettát, azzal hirtelen nagy mennyiségű féreg fog az állat 

keringésében elpusztulni, darabokra esni, ezzel rengeteg trombust generálva, nem beszélve a 

férgek testének különböző anyagairól, melyek akár halálos allergiás reakciót válthatnak ki. A 

szűrés kb egyszeri 10.000 Ft-os költség, melynek (remélhetőleg) negatív eredménye után 

áprilistól novemberig tartó folyamatos védekezés esetén nem kell rá többször beruházni. 



Mi a teendő, ha a kutyám mégis szívférges? 

Ezesetben szigorú ketrecnyugalom és kórházi megfigyelés mellett kell az előírt kezeléseket 

elvégezni.  

Mi a teendő akkor, ha elvégeztettük a szűrést, de nem adtuk folyamatosan a megelőző 

készítményt szúnyog szenzonban? 

A hivatalos álláspont szerint meg kell ismételni a szűrővizsgálatot. 

Milyen egyéb lehetőségek vannak a védekezésre? 

• Milprazon vagy Milbemax tabletta havi adagolása 

• NexGard Spectra tabletta havi adagolása (ezzel rögtön a kullancsok és bolhák ellen is 

védekezünk) 

• Advocate spot on havi adagolása 

Szúnyogok távoltartására alkalmas készítmények: (nem előzik meg a szívférgességet!) 

• Advantix spot on 

• Vectra 3D spot on 

• Effitix spot on 

 

5. ETETÉS 

Ahhoz, hogy kiskutyánk egészséges maradjon és megfelelően fejlődjön, elengedhetetlen egy jó 

minőségű táp kiválasztása. A következő bekezdésben felsorolunk néhány támpontot segítségül. 

Érdemes már a kezdetektől száraztápra szoktatni a kölyköt, mert a későbbiekben ez több 

szempontból segítségünkre lesz majd. Egyrészt nagyon fontos szót ejteni a szájhigiéniáról, mert 

a kutyák igencsak nagy része hajlamos fogkőképződésre. A fogkő nem más, mint a fogakra 

tapadt lepedék kalcium és magnézium sókkal és baktériumokkal. Száraz eleség etetésekor 

sokkal kevesebb lepedék képződik a fogakon, mint nedves tápok esetében. Fontos, hogy 

ezügyben a választást ne bízzuk a kutyára! A nedves eledelek sokkal ízletesebbek, 

szaftosabbak, több bennük az ízfokozó, így sokkal kívánatosabbak számukra. Pénzügyi 

szempontból nézve a dolgot pedig sokkal drágább konzervekkel etetni a kutyát, mint 

száraztáppal. Érdemes ellátogatni egy állateledelekkel is foglalkozó kereskedelmi egységbe (pl. 

Fressnapf, PetDelikát, Pinky Pet shop stb.), és bátran kérjék az eladók segítségét a választásban. 

Meg fogják mutatni, milyen árban milyen minőségű termékeket vásárolhatunk, és válaszolni 

fognak minden felmerülő kérdésre! Érdemes egy minimum közép kategóriás terméket 

kiválasztani (ez számokban kb azt jelenti, hogy ne vegyünk meg olyan terméket, melynek 

kilogrammonkénti ára 600Ft vagy az alatt van). A Marcalvárosban található PetDelikát, illetve 

a Plázában található Pinky Pet shop is lehetőséget biztosít kimért tápok beszerzésére. Ez 

elsősorban a válogatósabb kutyák gazdáinak nagy segítség, hisz így nem kell megvenni 

egyszerre egy egész zsákot, hanem ki lehet próbálni akár maroknyi mennyiségben, hogy a kutya 

hajlandó-e megenni. 



A kiskutyát fél éves koráig naponta 3x, fél éves és egy éves kora között kétszer kell etetni, egy 

év felett szoktunk átállni a napi egyszeri etetésre. A tápos zacskók hátulján rajta kell lennie az 

adott táp adagolásának, ami mindig a kutya 24 óra alatt elfogyasztandó adagját mutatja. 

Értelemszerűen tehát ha a napi adag 300 gramm és mi háromszor etetünk, akkor egy etetés 

alkalmával csak 100 grammot adunk a kutyának. (Ez persze csak abban az esetben igaz, ha a 

tápon kívül semmi mást nem adunk neki. Ha időnként megkapja az ebéd maradékát, akkor azt 

a mennyiséget le kell vonni a napi adagból!) Egy adag eleség maximum 20-30 percig maradjon 

a pici előtt, ha ennyi idő alatt nem kezdi el enni, akkor el kell venni tőle, és legközelebb majd 

a következő etetés alkalmával kínáljuk meg újra. Ne legyen kint a kutya előtt állandóan az étel! 

Fontos, hogy két etetés között a maradékot elvegyük! Friss vizet azonban folyamatosan 

biztosítsunk számára! 

Táplálékkiegészítők adása egy jó minőségű táp mellett egyáltalán nem szükséges, mindent 

megtalálunk bennük, amire a kutyának szüksége van. Amire még érdemes odafigyelni, az a 

nyersfehérje tartalom, ami kölykök esetében 30-32%-ban ideális; illetve a megfelelő kalcium-

foszfor arány (1,3:1). 

 

6. IVARTALANÍTÁS 

Azontúl, hogy megakadályozza a nem kívánt szaporulatot, fontos szerepet játszik különböző 

betegségek megelőzésében. Ez elsősorban szuka kutyáknál létfontosságú, hiszen náluk 

egyértelműen pozitív egészségügyi hatása van a műtétnek. Megelőzhető vele a petefészek 

daganat, petefészek ciszta, gennyes méhgyulladás, emlődaganat, különösen, ha az első tüzelés 

előtt megtörténik a beavatkozás. Minél fiatalabb a kutyus, annál kisebb a kockázat, jobban viseli 

az altatást, gyorsabban ébred, kevéssé viseli meg a procedúra, kisebb seben keresztül 

kivitelezhető a műtét, és nem utolsó sorban egy anyagi szempontból is tervezhető 

beavatkozásról beszélünk. Fél éves korban ajánljuk az elvégzését, mely során a kutyus 

legkésőbb délben megérkezik a rendelőbe, kap egy vénakanült a lábába (ezeken keresztül kapja 

a gyógyszereket és az infúziót), majd altatógéppel, aneszteziológus kolléga segítségével 

megtörténik a kb. 40 perces műtét, mely során a petefészkeket, mint hormontermelő szerveket 

távolítjuk el. A délutáni rendelés során lehet a kutyát hazavinni, akkor adjuk csak vissza a 

gazdinak, ha teljesen felébredt. Aznap még esetleg kicsit több felügyeletet igényel, de 

másnaptól kezdve megfelelő sebvédelemmel (kutyaruha, védőgallér) nyugodtan magára 

hagyható. Varratokat 10 nappal később szedünk, soron kívül.  

Kanok esetében kevésbé egyértelmű az állatorvosok álláspontja. Mi azt szoktuk javasolni, hogy 

amennyiben nincsenek viselkedészavarai (pl. agresszivitás, szökés, párnák és tulajdonos 

lábának meghágása stb.) úgy a gazdi nyugodt szívvel dönthet afelől, hogy szeretné-e műttetni 

a kutyáját. Bár bizonyos daganatos betegségek, illetve a prosztata jóindulatú megnagyobbodása 

szintén megelőzhető lenne, de újabb kutatások szerint más daganatos betegségek kockázata pl 

megnőhet, tehát betegség megelőző hatása nem egyértelmű. Ha azonban rejtett heréjűség áll 

fenn, más a helyzet, ezesetben kifejezetten javasolt ivartalaníttatni, mert a le nem szállt here így 

sokkal magasabb hőmérsékleten van, mint amire genetikailag szüksége lenne, és szinte 

borítékolható a daganatos elfajulása. Kanok esetében is hasonló a beavatkozás lezajlása, azzal 



a különbséggel, hogy a műtét sokkal rövidebb ideig tart (kb 20-25 perc) és a herék, mint 

hormontermelő szervek kerülnek eltávolításra. 

 

 

7. NEVELÉS, ÁPOLÁS 

Pár szót így a végén ejtsünk még a kiskutyával való foglalkozásról is. A naponta vele aktívan 

eltöltendő idő MINIMUMA 4x15 perc. Ez azonban nagyban változhat attól, milyen fajtájú 

kutyust választottunk. Egy border collie-nak nyilván sokkal nagyobb lesz a mozgásigénye mint 

egy yorkshire terriernek. Fontos ezen igényüket kielégíteni, de szigorúan TILOS egy 

kölyökkutyát erőszakkal futtatni, mozgatni. Ez ugyanis súlyosan megterheli az ízületeket, káros 

hatással lehet a csontnövekedésre, és későbbi mozgásszervi problémák alapját képezheti. 

Szabad futni, szabad játszani, de csak mértékkel. (10km-es közös futásokra a gazdival még egy 

évet várni kell    ) Egy hosszú testű, rövid lábú (tehát tacskó-alkatú) kutyánál kerülni kell a 

lépcsőztetést, nem csak kölyökkorban, hanem a későbbiekben is, mert ez az alkatukból adódó 

gerincproblémákat tudja idejekorán előhozni. Kistestű ölebek esetében nagyon figyelni kell, 

mert könnyen lebukdácsolnak a kanapéról, és esetükben egy kisebb esés is csonttöréshez 

vezethet. Nagytestű, dysplasiára hajlamosabb kölyköket pedig ne ugráltassunk magasra, ne 

játszunk velük csúszós talajon ahol esnek-kelnek. Szerencsések vagyunk, ha a kutyánknak 

nincs víziszonya, mert ott bűntetlenül fáraszthatjuk a kicsit, hiszen a víz alatt való mozgás 

anélkül fejleszti az izmokat és fárasztja a kutyát, hogy megterhelné az ízületeket. 

A fizikális fárasztás azonban sajnos nem elég ahhoz, hogy kipipáljuk ezt a napi (MINIMUM) 

4x15 percet. Minden kutyának szüksége van arra, hogy az agyát is fárasszuk, feladatokat adjunk 

neki. Tanítsuk meg az alap engedelmességi feladatokra (ül-fekszik-marad-lábhoz), taníthatunk 

különböző trükköket, tanítsuk meg használni az orrát (pl. rejtsünk jutalomfalatot egy 

törölközőbe), sétáljunk vele nagyokat, vigyük el kutyaiskolába. A terelőkutyákat vigyük el 

terelni (van rá lehetőség!), válasszunk közös elfoglaltságokat (frizbi, agility, obedience, dog 

dancing stb.) 

Ápolás tekintetében két fontos dologra hívnánk fel a figyelmet: szőr és szájápolás. Hosszú szőrű 

kutyákat akár napi szinten fésülni kell és havonta-kéthavonta érdemes kutyakozmetikus 

segítségét is kérni egy kis fazonírozásban. Szájápolás tekintetében pedig főleg a 

fogkőképződésre hajlamos fajtákban érdemes már kölyökkortól szoktatni őket ahhoz, hogy egy 

puha sörtéjű fogkefével és vízzel hetente 2-3 alkalommal megsikáljuk a fogakat. Ezzel lehet 

ugyanis a leghatékonyabban megelőzni a fogkövességet. 

 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával! Bármilyen felmerülő kérdésére készséggel 

válaszolunk. 

Oltásra mindenképpen javasolt időpontot kérni személyesen vagy telefonon, illetve 

hosszútávon tervezzük az időpontos rendelések bevezetését is. 



Ha csak gyógyszerért jött, nyugodtan kopogjon, és amint tudjuk, soron kívül kiadjuk! (általában 

szükséges a kutya súlyának ismerete hozzá) 

 


