Ο παρβοϊός οδηγεί σε σοβαρή αφυδάτωση και
καταστρέφει τα λευκά αιμοσφαίρια. Αποδυναμώνεται το
ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί να τα καταστήσει
πιο ευάλωτα σε άλλες λοιμώξεις.

Παρβοϊός

Ο παρβοϊός είναι πιο συχνός σε κουτάβια αλλά μπορεί
να επηρεάσει σκυλιά οποιασδήποτε ηλικίας.
Ο παρβοϊός είναι επίσης πιο πιθανό να αποβεί μοιραίος
σε κουτάβια και μπορεί ακόμα να προκαλέσει τον
θάνατο σε όλα τα κουτάβια μιας γέννας.

Μια σοβαρή ασθένεια
σε σκυλιά και κουτάβια

Πρόληψη του παρβοϊού
Τα κουτάβια πρέπει να εμβολιάζονται σε:

•
•
•
•

ηλικία των 8 εβδομάδων
ηλικία των 12 εβδομάδων
ηλικία των 16 εβδομάδων
και στη συνέχεια ανά έτος.

Εάν το σκυλί ή το κουτάβι σας ΔΕΝ έχει εμβολιαστεί
πλήρως πρέπει να περιορίσετε την επαφή του
κατοικίδιου σας με άλλα ζώα και να αποφύγετε μέρη
όπου το σκυλί σας θα μπορεί να εκτεθεί σε παρβοϊό
(π.χ. πάρκα σκύλων, καταστήματα κατοικίδιων ζώων,
μαθήματα εκπαίδευσης κτλ.). Όταν κοινωνικοποιείτε
το κατοικίδιο σας πριν τον πλήρη εμβολιασμό του,
είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα άλλα ζώα είναι
πλήρως εμβολιασμένα.
Ενήλικοι σκύλοι – εμβολιάστε μια φορά τον χρόνο για
την πρόληψη προσβολής τους από τον ιό. Θα πρέπει
να συζητήσετε την κατάσταση του σκύλου σας με τον
κτηνίατρό σας.
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Ο παρβοϊός είναι μια σοβαρή ασθένεια
που επηρεάζει τους ανεμβολίαστους
σκύλους όλων των ηλικιών. Μεταδίδεται
εύκολα μεταξύ σκύλων και μπορεί να
προκαλέσει τον θάνατό τους.
Τα κόπρανα των σκύλων είναι η πιο κοινή πηγή του ιού,
οπότε οι σκύλοι μπορούν να μολυνθούν από το χώμα
ή από άλλα σκυλιά. Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω
επαφής με άλλους σκύλους, μολυσμένα υποδήματα,
ρούχα, κλινοσκεπάσματα, μπολ τροφίμων και νερού και
παιχνίδια.
Ο παρβοϊός μπορεί να επιβιώσει μέσα στο σπίτι, στο
χώμα και στην πίσω αυλή για χρόνια μετά την πρώτη του
εμφάνιση. Επομένως, είναι καίριας σημασίας να γίνονται
όλοι οι εμβολιασμοί του σκύλου σας έγκαιρα ώστε να
είναι πάντα προστατευμένος από τον ιό.
Ο παρβοϊός προσβάλλει τη γαστρεντερική οδό των
σκύλων, δημιουργώντας βλάβη στην επένδυση της
εντερικής οδού και του μυελού των οστών.

Συμπτώματα
(Σημείωση: ορισμένα σκυλιά ενδέχεται να μην
εμφανίζουν όλα τα παρακάτω συμπτώματα):

•
•
•
•
•

εμετός
αιματηρή διάρροια
απροθυμία για φαγητό
ακραία κόπωση ή αδυναμία
πυρετός

Θεραπεία

Θεραπεία

1. Εάν υποψιάζεστε ότι ο σκύλος σας έχει παρβοϊό
θα πρέπει να δείτε αμέσως έναν κτηνίατρο. Εάν ο
ιός εντοπιστεί έγκαιρα, μπορεί κάποιες φορές να
αντιμετωπιστεί με άφθονα υγρά, αντιβιοτικά και
νοσηλευτική φροντίδα. Δυστυχώς, πολλά σκυλιά,
ιδιαίτερα κουτάβια, γίνονται πολύ αδύναμα και δεν
μπορούν να σωθούν. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι
αυτός ο ιός μπορεί να σκοτώσει πολύ γρήγορα, οπότε
πρέπει να δείτε τον κτηνίατρό σας αμέσως.
2. Καθώς ο παρβοϊός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω
κοπράνων και να μεταφερθεί από το χώμα, είναι
απαραίτητο να μαζεύετε πάντα τα απορρίμματα των
σκύλων σας όταν ενεργούνται. Εάν όλα τα άτομα
στην κοινότητα μαζεύουν τα κακά των σκύλων τους,
υπάρχει λιγότερη πιθανότητα εξάπλωσης του ιού.
3. Η απολύμανση και το τρίψιμο μπολ τροφίμων,
παιχνιδιών, κλινοσκεπασμάτων και κλουβιών είναι
επίσης σημαντικά για την εξάλειψη του ιού μέσα
στο περιβάλλον και για να σταματήσει η εξάπλωση
σε άλλους σκύλους. Εάν ζείτε σε νοικοκυριό με
πολλά κατοικίδια ζώα, συνιστούμε να ταΐζετε και να
χειρίζεστε τα αδιάθετα κατοικίδια τελευταία και να
προσέχετε τη διασταυρούμενη μόλυνση.
Οι μολυσμένες επιφάνειες μπορούν να καθαρίζονται
με απολυμαντικά κτηνιατρικής χρήσης (π.χ. F10) ή
αραιωμένο λευκαντικό οικιακής χρήσης (1 μέρος
λευκαντικού με 30 μέρη νερού). Και οι δύο επιλογές
πρέπει να αφήνονται σε σκληρές επιφάνειες για 10-15
λεπτά. Οι απολυμασμένες επιφάνειες θα πρέπει στη
συνέχεια να ξεπλένονται ή να σκουπίζονται έτσι ώστε
το υπόλειμμα να μην προκαλεί κανένα πρόβλημα για τα
κατοικίδια. Τυχόν μολυσμένα μαλακά υλικά πρέπει να
πετιούνται. Είναι αδύνατο να καθαριστούν επαρκώς το
γρασίδι και το χώμα.

Βήμα 1ο
Αναζητήστε βοήθεια
κτηνίατρου

Βήμα 2ο
Καθαρίστε με
λευκαντικό και τρίψτε
τις επιφάνειες

Πρόληψη
Βήμα 1ο
Εμβολιάστε

Βήμα 2ο
Μαζέψτε τα
απορρίμματα
του σκύλου σας

