
Pasożyty

CHOROBA WYWOŁUJE ZAKAŻENIE OBJAWY DIAGNOZA

LECZENIE U DOROSŁYCH NIE POLECAM ALE JEST

LEKI BEZ RECEPTY PRODUKTY NATURALNE W ŚRODKACH DLA ZWIERZĄT

owsica (enterobioza) Enterobius vermicularis drogą fekalno- oralną pyrantel dostępne tabletki 250 mg

glistnica (askaroza) Ascaris lumbricoides pyrantel dostępne tabletki 250 mg

Trichuris trichura jaja w kale  

Giardia lambilia leki dla psa, kota w dawce np.. Metronidazol 250 mg

tasiemce różne drogą fekalno- oralną

STANDARD LECZENIA OSOBY 
DOROSŁE !

na bazie The Merck Manual , 
wydanie trzecie 2006 rok

świąd w okolicach odbytu, brak 
łaknienia, z każenie pochwy , 

bezsenność, czasami drgawki)

jaja w kale
owsiki w okolicach odbytu (noc)

100 mg mebendazol + powtórzenie 
po m2 tyg.

400 mg albendazol + powtórzenie 
po m2 tyg.

11 mg (mg.na kg m.ciała, lub max 
1g) pyrantel + powtórzenie po 2 tyg.

olejek czosnkowy
owoc borówki czernicy

suche nasiona dyni
czarny orzech włoski

Pyrantel to bardzo poularny składnik prparatów dla psów, 
gdzie występuje w połączeniu z :

- prazikwantel,  febantel
- prazikwantel, embonian

- 

zakażone warzywa, woda 
(20% ludzi nawet Połknięte 

jaja wykluwają się w 
dwunastnicy, jelitami do 
krwioobiegu krążeniem 
wtórnym, docierają do 
serca i  płuc, później 
pęcherzyki płucne  i 

oskrzela i nosogardziel. 
Połykane i znowu do 
dwunastnicy. Jaja do 

przewodu pokarmowego)

od kaszlu i świszczącego 
oddechu do kolki brzucha, 

zaparcia, zatkanie przewodów 
żółciowych i trzustkowych, 

rozwój niedożywienia, 
niedrożność jelit

jaja pasożyta w kale lub dorosłe 
osobniki

larwy w plwocinie

400 mg albendazol jednorazowo

100 mg mebendazol 2 x doba, przez 
3 dni

150 mikrogram/kg iwermektyna 
jednorazowo

11 mg (mg.na kg m.ciała, lub max 
1g) pyrantel + powtórzenie po 2 tyg. 

nie zawsze konieczne

lewmizol – dawka nieznana dla ludzi 
bo nie ma rejestracji w Polsce, dużo 

niższa niż w innych schorzeniach 
gdzie jest stosowany, dodatkowo 

tylko   zasada jednorazowego 
podanie z opcją powtórzenia po 2 

tyg.

ziele tymianku pospolitego
piołun zawiera beta tujon i jego 
izomery ponieważ Tujon poraża 

układ nerwowy pasożytów 

- Levamol 1,5%,roztwór doustny dla bydła i owiec,
- Levamol 8%, proszek do sporządzania roztworu 

doustnego,
- Levamol injectio 7,5%, roztwór do wstrzykiwań dla 

bydła, owiec i świń,
- Lewamizol 10%, proszek do sporządzania roztworu 

doustnego dla bydła, świń,owiec, kur, gęsi,
- Lewamizol 75 mg,tabletki dla owiec i świń

U zwieżąt nie lek nie jest przenzaczonydo leczenia 
glistnicy.

W przypadku np. proszku 10%, 1 gram proszku zawiera 
100 mg lewalmizolu chlorowodorek.

Podje się do w rozcieńczonego w wodzie i u bydła oraz 
świń stosuje się średnio 7,5 mg na kg. Masy ciała .

Lewamizol jest też składnikiem np. tabletek leku Tanaver 
przeznaczonego dla psów, gdzie występuje w połaczeniu 

: Niklozamid    720 mg, Lewamizolu chlorowodorek    
22,42 mg i tutaj już jednym ze wskazań jest właśnie 

glisda (7 oxacara sp, Toxacarissp). Niklozamid u ludzi 
(dorosłych) stosowany jest głównie do zwalczania 

różnych rodzajów tasiemca w dawce 2 gramy 
jednorazowe podanie.

Średnia dawka lewamizolu dla psa to około 5-7 gram na 
kg masy ciała.

włosogłówczyca 
(trichocefaloza/trichuroza)

drogą fekalno- oralną, 
wypicie zakażonej wody, 

skażone owoce i warzywa, 
piaskownice

bóle br\ucha, niedokrwistość, 
niedożywienie, 

100 mg mebendazol 2 x doba, przez 
3 dni

albendazol 400 mg raz na dobę 
jednorazowo, ale w ciężkim 

przebiegu podawanie 400 mg przez 
3 dni

iwermektyna i nitazoksanid leki 
drugiego rzutu

inwerteryna wystepuje  w leku o 
nazwie Zen Plus – lek kombinowany 
składajaący się z iwermektyny 6mg i 

zentel albendazol 400mg.

Iwermektyna jest sotosowana między innymi do 
odrobacznia koni. Podawana doustnie w formie pasty 

iwermektyna 18,7 mg/1 g. pasty

lambiloza
(giardiaza)

drogą fekalno- oralną, woda 
wypita z cystami

biegunka, kolka jelitowa, 
nudności, bóle nadbrzusza, 

zaburzenia apetytu. Może dojść 
do przewlekłej fazy z 

powiększeniem obwodu brzucha 
ale też powstawanie dużej ilości 

gazów.
Przylegają do błony śluzowej 
dwunastnicy i proksymalnego 

odcinak jelita cienkiego.

pasożyt w kale, lub soku 
dwunastnicy, testy serologiczne na 

antygen, lepsza ELISA

metronidazol – 250 mg x 3 na dobę 
przez 5 dni

tynidazol 50 mg/kg m. ciała, podanie 
jednorqazowe

nitazoksanid – osławiony przy 
COVID 19

olejek z oregano
chaparo armagosa

Uzbrojony
Nieuzbrojony

Karłowaty
Bruzdogłowiec szeroki

Bąblownica
Kręćkowy

w zależności od rodzaju, 
tasiemiec uzbrojony bardzo 

niebezpieczny, 

badanie kału
badania neurologiczne 

przypadkowy MR,
Test ELISA 

prazykwantel 5-10 mg/ kg masy 
ciała w pojedynczej dawce

niklozamid pojedyncza dawka 2 
gramy

UZBROJONY:
albendazol 400 mg x 2 na dobę, 

przez 8-14 dni

prazykwantel 20-35 mg/ kg m. ciała 
x 3 na dobę, przez 30 dni

świeże nasiona dyni

Zdecydowana większość preparatów dla psów i kotów 
ma prazykwantel w swoim składzie w różnych dawkach.

Powyżej jest już opisany Tenaver (Biowet Dralew), który 
zawiera niklozamid 



Pasożyty

Ogólna klasyfikacja i zastosowanie leków: 

Leki nie działające na larwy:
Prazykwantel (tasiemiec)
Pyrantel (owsiki, glista ludzka)

Leki działające również na jaja i larwy:
Mebendazol (owsiki, włosogłówka, glista ludzka)
Niklozamid (tasiemiec różne rodzaje)
Albendazol (glista ludzką, włosogłówka ludzka, owsiki, niektóre tasiemce)


