Giardia

1) Giardia cyste
Vestiging Heemserveen
Ommerweg 3a
7796 HR Heemserveen
T: 0523 266 066

Ma t/m vrij:
Za:

08:00-19:00
08:00-12:00

Ma t/m vrij:

13:00-17:00

Ma t/m vrij:
Za:

08:00-18:00
08:30-12:00

E: info@dkv.nl

Vestiging Dedemsvaart
Rozenheim 4
7701 NB Dedemsvaart
T: 0523 612 662
E: info@dkv.nl

Vestiging Wilsum
Industriestraße 2
49849 Wilsum
T: (0049) 5945 995 920
F: (0049) 5945 995 9219
E: info@vechtetaltierarztpraxis.de

2) Giardia parasiet
dkv.nl

Geachte cliënt,

Wanneer een besmetting is vastgesteld zal de volgende
behandeling ingezet worden:

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u uiteraard
contact opnemen met de praktijk.

1) Uw huisdier krijgt een kuur mee voor ongeveer 5
dagen.

T 0523 266 066
E info@dkv.nl

2) U kunt aangepaste voeding en/of probiotica
geven om de darmen sneller te laten herstellen en te
ondersteunen.

Sommige Giardia stammen kunnen ook mensen
besmetten. De kans is klein, maar om het risico
zo klein mogelijk te maken is het verstandig om
hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Bij uw huisdier is een infectie met Giardia vastgesteld.
Wat is Giardia?
Giardia is een eencellige darmparasiet. De parasiet
komt voor bij honden, katten maar ook bij wilde
dieren. Door het opeten van de cysten (soort eitjes)
wordt uw huisdier besmet.
Hoe heeft mijn dier Giardia gekregen?
De opname van de parasiet gebeurt onder andere
door drinken van besmet oppervlaktewater, eten
van ontlasting of het aflikken van de pootjes na een
wandeling. Ook kunt u de parasiet meebrengen via
bijvoorbeeld uw schoenen.
Wat zijn de symptomen?
Een besmetting met deze parasiet verloopt vaak
zonder klachten, maar sommige dieren krijgen toch
symptomen. In de meeste gevallen is er sprake van
diarree, soms met bloed en slijm erbij. We kunnen met
een testje op verzamelde ontlasting een besmetting
bevestigen.
Deze parasiet kan ook voor mensen besmettelijk zijn!

3) Reinig gedurende de behandeling het achterwerk
van uw huisdier zodat er geen ontlastingsresten
achterblijven in de vacht. Was uw huisdier op de
laatste dag van de behandeling helemaal met een
milde (dieren)shampoo. Er zijn speciale vochtige
hygiëne doekjes beschikbaar om het achterwerk na
iedere wandeling/kattenbakbezoek te reinigen.
4) Reinig water- en voerbakken. Was kussens/dekens
(minimaal 20 minuten op 45°C of warmer en droog
het in de wasdroger). Reinig en desinfecteer alle
oppervlakten waar het dier op loopt en laat het
daarna goed drogen.
5) Voorkom dat uw huisdier ontlasting eet of uit
sloten/plassen drinkt.
Na de behandeling horen de klachten over te zijn. Helaas
is dit niet altijd het geval en soms moet een dier langer,
vaker of met een ander middel behandeld worden.
Daarom vragen wij u contact met ons op te nemen als na
de behandeling de klachten niet weg zijn of de klachten
snel weer terugkomen.
Succes met de behandeling!

