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As infestações por parasitas internos (tais como lombrigas e ténia) são um dos principais
factores de mortalidade em cachorros, bem como em cães adultos e gatos. Com a chegada do
tempo mais quente as populações de carraças e pulgas aumentam significativamente, e para
evitar uma praga destes parasitas e possíveis doenças associadas, tais como a Babesiose
(também denominada como Febre da Carraça), os animais devem ser desparasitados
externamente.

      

Acresce ainda que muitas pulgas são portadoras de ténias imaturas, sendo este o principal
vector de transmissão da ténia aos animais de companhia, reforçando-se assim ainda mais a
necessidade de efectuar a desparasitação.

  

Devido ao elevado número de entradas de animais no canil Municipal de Braga nas últimas
semanas o stock de desparasitantes da ABRA esgotou-se, estando neste momento o canil
lotado e vários animais infestados com carraças e pulgas, alguns com quadro de diarreia que é
muito provavelmente o resultado de parasitose.

  

Na ausência de qualquer tipo de apoio para efectuar esta profilaxia, a ABRA vem assim pedir a
ajuda de todos os amigos dos animais que nos queiram auxiliar, contribuindo com
desparasitantes interno para cachorro, cão adulto, gatinho e gato adulto, assim como
desparasitante externo para cão e gato (pipeta ou spray).

  

Ajude-nos a ajudar!
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    11 Setembro - finalização:  No dia 11 de Junho a ABRA deu início a uma recolha de donativos para desparasitantes, vistoque havia imensos animais a dar entrada no canil carregados de parasitas externos.  Os donativos atingiram o valor de 183 euros, e a ABRA efetuou então a compra de algunsdesparasitantes ( prima aqui  para ver a factura).    
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http://i111.photobucket.com/albums/n135/Abra_pt/varios/fatura_desp.jpg
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    A ABRA agradece a todos os que gentilmente contribuíram para esta compra. E umagradecimento ainda maior dos canitos que dela vão usufruir.  www.atl-service.kiev.ua np.com.ua/ www.mitsubishi.niko.ua/ www.eva-mebel.com.ua www.profshina.kiev.ua/emozzi.com.uawww.militarycenter.com.ua/подарок женщине
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https://atl-service.kiev.ua
https://np.com.ua/teplovoe-oborudovanie/pechi-dlja-piccy.html
http://mitsubishi.niko.ua/model/lancer/
http://eva-mebel.com.ua/
http://profshina.kiev.ua/Fulda
http://profshina.kiev.ua/Fulda
http://www.emozzi.com.ua/catalog/podarki-na-noviy-god/
http://militarycenter.com.ua/snarjazhenie/chehly-i-sumki.html
http://www.emozzi.com.ua/catalog/podarki-zhenschine/

