Avmaskning av hund och katt
De vanligaste inälvsmaskarna hos hund och katt är olika typer av rundmask och bandmask, bl.a.
spolmask, hakmask och hundens bandmask.
Traditionellt har djuren behandlats i förebyggande syfte men detta har skapat resistens, dvs. minskad
känslighet, hos parasiterna mot avmaskningsmedlen. Resistensen går i arv från parasit till parasit och
därför är det viktigt att vi är rädda om de preparat som finns.
Hundar och innekatter bör bara avmaskas vid påvisad förekomst av mask i avföringen eller vid
mycket stark misstanke. Vid infektion kan det också hända att djuren kräks upp mask.
Utekatter som fångar mycket möss och fåglar har en ökad risk för att få i sig mask. Därför kan de
behöva avmaskas några gånger om året. Dock ska man se mask i avföringen eller ha en stark
misstanke om förekomst innan man väljer att avmaska sin katt. Man kan undersöka avföringen på
förekomst av ägg för att kunna diagnostisera om djuret har mask, och vilken typ i så fall.
Utekatters kattungar är dock ett undantag och bör avmaskas mot spolmask från 4-6 veckors ålder.
Beroende på valt preparat så ska avmaskningen upprepas olika antal gånger. Det kan det vara bra att
undersöka om kattmamman har mask och ev. avmaska strax innan födsel.
Då alla inälvsparasiter inte avger ägg regelbundet är det inte helt säkert att man upptäcker ägg i
avföringsprover, trots att djuret har en infektion.

Rävens dvärgbandmask
Rävens dvärgbandmask hittades i Sverige första gången hos en svensk räv 2011 och har påträffats på
ett fåtal platser i landet sedan dess. Parasiten kan smitta till människor och ge allvarliga symtom.
Rävar (hundar och i sällsynta fall katter) är s.k. huvudvärd för den vuxna parasiten och smittas av att
äta infekterade sorkar eller andra gnagare. Huvudvärden brukar klara sig utan symtom. Räven (samt
hund och katt) utsöndrar sedan ägg med avföringen. Ägg kan t ex finnas i hundens päls, eller på
blåbär i skogen, och på så vis kan människor infekteras genom att få i sig ägg i munnen. Äggen
utvecklas sedan inne i kroppen, framför allt i lever och lungor. Det bildas vätskefyllda blåsor (cystor)
som orsakar tryckskador på organen vilket tillslut, efter flera år, kan orsaka leversvikt respektive
besvär med andningen. Det dröjer ofta ganska länge innan symtomen upptäcks och då kan det krävas
långvarig behandling med maskmedel och ev. kirurgi för att operera bort cystorna.

Avmaskning inför resa till Norge och Åland
Inför resa till Norge och Åland krävs att hundar avmaskas mot rävens dvärgbandmask och att det
införs i hundens pass. Då katter mycket sällan är värdar för parasiten behövs än så länge ingen
avmaskning av katter. Läs mer på jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se.

