MADOTON?
-tutkimuspaketti
kissoille ja koirille

Madot on
vai madoton?
– Vita vastaa!

Tiesitkö,
että…

Turhat matolääkitykset
• edistävät lääkeaineille
vastustuskykyisten lois
kantojen kehittymistä
• saattavat aiheuttaa haitta
vaikutuksia koirallesi
• voivat olla haitallisia
ympäristölle.

Sisäloistutkimus
auttaa oikean lääkkeen valinnassa,
jos loisia todetaan.

Nykysuositusten
mukaan on parempi
tutkia, onko koiralla
sisäloisia kuin
antaa matolääke.

Sisäloiset voivat olla
haitallisia lemmikkisi
terveydelle, ja eräät
koirien loisista voivat
olla riski ihmisellekin.

Säännölliset rutiini
matolääkitykset ovat
suositeltavia vain
pennuille, tiineille ja
imettäville emoille
sekä metsästäville ja
matkustaville koirille.

MADOTON? -sisäloistutkimus
Tutkimus on tarkoitettu kissojen ja koirien
matolääkityksen tarpeen arvioimiseksi,
kun pyritään välttämään perusteettomia
rutiininomaisia lääkityksiä.
MADOTON? -sisäloistutkimus tehdään kahdesta ulostenäytteestä, jotka otetaan eri ulostuskertoina. Madonmunia ja yleisimpiä
alkueläimiä tutkitaan mikroskopoimalla (ns. sedimentaatio-flotaatio
menetelmä). Tutkimuksesta Vita Laboratoriossa vastaa parasito
logiaan perehtynyt eläinlääkäri.
Sisäloistutkimuksella etsitään tyypillisimpiä kissan ja koiran ulosteessa esiintyviä loisia. Tiettyjen loisten, kuten giardian
ja ulosteessa toukkamuotoina esiintyvien
matojen (esim. keuhkomadot), etsimiseen
suositellaan muita menetelmiä. Mikäli
kissalla/koiralla on sisäloistartuntaan viittaavia sairauden oireita, eläinlääkärin tulisi
arvioida, mitä tutkimuksia ja hoitoja tarvitaan.

Tutkimuspaketin
voit tilata osoitteesta
www.madoton.fi
tai ostaa hyvin
varustelluista
lemmikkitarvike
liikkeistä.

Tutkimuspaketti sisältää välineet ja ohjeet uloste
näytteiden ottamiseen kissasta tai koirasta:
Kerää
kaksi
näytettä
eri ulostus
kerroilta.
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Laita paketti
postilaatikkoon.
Näytteet eivät
saa jäätyä, joten
pakkasilla vie
paketti postin
toimipisteeseen.
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Tuloksen saat sähköpostiisi noin viikon
kuluessa näytteiden lähettämisestä.
Tuloksessa kerrotaan, onko lemmikilläsi
sisäloisia ja jos on, mitä lajeja. Näin
selviää lääkityksen tarve ja oikean
matolääkkeen valinta on mahdollista.
Apteekki auttaa lääkkeen valinnassa.
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