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Introducere 

Pulicidele, adaptate vieţii parazitare temporare, 

în stadiul adult, se întâlnesc la om şi animale, 

producându-le acestora dermatoze pruriginoase, 

uneori dermatite alergice şi anemie, consecinţele  

infestaţiilor masive repercutându-se asupra 

calităţii blănurilor, creşterii tineretului şi stării de 

sănătate a indivizilor (1). 

În ţara noastră există aproximativ 50 de specii de 

purici, care parazitează diferite specii de animale 

(4). 

Tratamentul constă în eliminarea puricilor, 

aceasta fiind singura metodă eficace contra 

DAAP (dermatita alergică la atacul cu pulicide) 

(3). Prolificitatea paraziţilor, proliferarea lor în 

habitatul uman, tolerarea lor de către animalele 

congenere ale  celor alergice, marea reactivitate a 

acestora din urmă (chiar dacă numărul paraziţilor 

este redus), costul produselor insecticide, toate 

acestea fac ca problema tratamentului să fie 

dificilă (2). 

 

 

Scopul lucrării 

Lucrarea de faţă are ca scop evaluarea acţiunii 

antiectoparazitare, în special faţă de purici, a trei 

produse antiectoparazitare: 

1. Scalibor (INTERVET) – colier destinat pentru 

profilaxia şi combaterea puricilor de pe blana 

câinilor; 

2.Taktic (INTERVET) – insecticid de contact; 

- se aplică prin aspersare, în concentraţie de 4‰, 

cu repetare la 7 zile; 

3. Neo-Toxan (A&S INTERNATIONAL 2000); 

- se aplică prin aspersare, în concentraţie de 1‰, 

cu repetare la 7 zile. 

Material şi metodă 

Pentru evaluarea eficacităţii celor trei produse s-

au utilizat câte un lot tratat pentru fiecare produs 

în parte şi unul martor netratat. Câinii 

componenţi ale celor patru  loturi experimentale, 

toate a câte şase indivizi, au aparţinut rasei 

Labrador Retriever. 

 
Scalibor M, 3 ani M, 2 ani F, 3 ani F, 3 ani F, 2 ani F, 1 an 

Taktic M, 4 ani M, 1 an F, 6 ani F, 6 ani F, 5 ani F, 2 ani 

Neotoxan M, 3 ani M, 2 ani F, 7 ani F, 8 ani F, 11 luni F, 2 ani 

Martor M, 2 ani M, 1 an F, 2 ani F, 4 ani F, 6 ani F, 5 ani 

 

 

  

În toate cele trei cazuri, animalele au fost 

infectate natural cu diferite specii de purici şi în 

ultimele două luni, înainte de experiment nu au 

fost tratate cu alt produs cu acelasi spectru de 

acţiune. 
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Câinii luaţi în experiment au provenit dintr-un 

mediu unde au avut acces şi pisici, care nu au 

fost supuse niciodată unor astfel de tratamente. 

Diagnosticul pozitiv al infestatiei cu purici a fost 

stabilit în toate cazurile prin observarea 

paraziţilor pe corpul animalelor sau a 

excrementelor acestora la nivelul pielii în 

momentul examinării clinice a câinilor. 

Selectarea câinilor pentru testarea celor trei 

produse s-a facut fără să se ţină cont de sex si 

vârstă, excepţie făcând căţeii sub vârsta de 6 luni 

sau animale bolnave. 

Pe perioada experimentului s-a urmărit în toate 

trei cazurile toleranţa locală a produsului la lotul 

tratat, prin examene clinice la 1, 7 şi 24h post-

terapeutic. Pe întreaga perioadă a 

experimentărilor s-a urmărit starea generală a 

animalelor, apariţia unor fenomene adverse, 

secundare. S-au făcut examene clinice 

parazitologice, apreciindu-se leziunile cutanate, 

gradul infestaţiilor cu paraziţi ante-terapeutic şi 

după aplicarea terapiei. S-au apreciat: 

 Condiţia parazitului viu sau mort; 

 Localizarea ectoparazitului; 

 Caracterul leziunilor şi suprafaţa lor. 

S-au efectuat examene de laborator (înainte şi 

după tratament), determinându-se specia 

parazitară şi numărul paraziţilor. 

Rezultate şi discuţii 

Prin examinarea clinică a animalelor înaintea 

aplicării colierului SCALIBOR (INTERVET) s-

au observat infestaţii spontane astfel: 

 Lotul I (tratat): 80 % 

 Lotul II (martor): 40% 

Animalele infestate au prezentat, în regiunile 

abdominală inferioară şi dorso-lombară, leziuni 

de dermatită, cu prezenţa pulicidelor sau a 

excrementelor acestora (5). 

Evaluarea dinamicii evoluţiei numărului de 

ectoparaziţi în cazul testării colierului 

antiparazitar SCALIBOR (INTERVET) 

evidenţiază o scădere treptată, până la dispariţia 

totală a ectoparaziţilor, şi menţinerea acestui 

efect pentru o lungă perioadă de timp, de 

minimum 21 de zile. 

  

 
 

 

Individ 

Nr. puricilor/animal pe parcursul testării colierului SCALIBOR (INTERVET) 

la lotul tratat şi martor 

Ziua 0 Ziua 7 Ziua 14 Ziua 21 

T M T M T M T M 

1. 23 25 12 24 1 23 0 27 

2. 19 23 13 22 1 27 0 25 

3. 17 21 15 19 3 24 0 26 

4. 22 20 14 24 1 26 0 28 

5. 22 24 9 25 4 22 0 25 

6. 24 22 14 23 1 25 0 26 

Media 21,16 22,5 11,16 22,8 1,83 24,5 0 26,1 

 

 
 

 

Individ 

Nr. puricilor/animal pe parcursul testării produsului TAKTIC (INTERVET) 

la lotul tratat şi martor 

Ziua 0 Ziua 7 Ziua 14 Ziua 21 

T M T M T M T M 

1. 26 25 0 24 2 23 10 27 

2. 18 23 0 22 4 27 9 25 

3. 16 21 0 19 1 24 8 26 

4. 20 20 0 24 2 26 13 28 

5. 21 24 0 25 5 22 5 25 

6. 240 22 0 23 4 25 10 26 

Media 21,16 22,5 0 22,8 3 24,5 9,16 26,1 
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Folosirea produsului TAKTIC determină o 

scădere importantă a numărului de paraziţi, dar 

perioada de protecţie oferită este de scurtă 

durată (7 zile) , putându-se remarca reapariţia 

infestaţiei cu pulicide după un interval cuprins 

între 7 şi 14 zile. 

Folosirea produsului NEO-TOXAN (A&S 

INTERNATIONAL 2000) determină efecte 

asemănătoare cu cele ale produsului Taktic, cu 

deosebirea însă că perioada de protecţie oferită 

este cu ceva mai lungă. 

La analiza comparativă a efectului terapeutic ale 

celor trei produse parazitare, se observă ca 

primul dintre ele, SCALIBOR (INTERVET) are 

efect întârziat, dar de lungă durată, iar celelalte 

două au efect “Knock-Down” cu distrugerea 

rapidă a ectoparazitilor, dar efectul repelent al 

acestor produse este de scurtă durată. 

 

 

 
 

 

Individ 

Nr. puricilor/animal pe parcursul testării produsului NEO-TOXAN 

(A&S INTERNATIONAL 2000) la lotul tratat şi martor 

Ziua 0 Ziua 7 Ziua 14 Ziua 21 

T M T M T M T M 

1. 21 25 0 24 1 1 5 27 

2. 20 23 0 22 1 1 5 25 

3. 18 21 0 19 3 2 5 26 

4. 18 20 0 24 1 2 6 28 

5. 14 24 0 25 4 3 3 25 

6. 18 22 0 23 1 1 6 26 

Media 18,16 22,5 0 22,8 1,83 1,66 5 26,1 

 

 

 

Cel mai eficient produs, în urma evaluării 

comparative, este colierul antiparazitar 

SCALIBOR (INTERVET)  care are ca avantaj o 

durată lungă de acţiune, aplicare uşoară şi fără 

riscuri pentru operator şi mediul înconjurător. 

Celelalte două produse prezintă un risc de 

toxicitate pentru om şi manoperele trebuie 

efctuate cu grijă, în plus prezintă şi un potenţial 

poluant pentru mediul înconjurător. Alte două 

dezavantaje ale ultimelor două produse sunt 

reprezentate şi de faptul că au o durată scurtă de 

acţiune şi un miros puternic, neplăcut, care are o 

persistenţă relativ lungă. 

Concluzii 

1. Toate cele trei produse antiparazitare au 

o toleranţă locală şi generală bună şi nu 

produc efecte secundare. 

2. Blana a dobândit un aspect lucios şi un 

miros caracteristic, puternic, în cazul 

tratamentului cu produsele Taktic şi 

Neo-Toxan. Colierul antiparazitar 

Scalibor nu modifică blana animalului şi 

nu emană nici un fel de miros. 

3. Câinii loturilor experimentale au fost 

trataţi cu unul din cele trei produse. În 

cazul produselor Taktic şi Neo-Toxan 

eficacitatea s-a observat la primul 

control post-terapeutic, fiind de 100%. 

Apariţia puricilor s-a făcut la sfârşitul 

primei săptămâni după tratament, 

numărul lor crescând la 14 zile de la 

tratament. În cazul produsului Scalibor 

primele efecte s-au observat după 7 zile, 

iar eficacitatea de 100% după 14-21. 

Câinii din lotul martor au prezentat un 

nivel relativ constant ridicat al 

infestaţiei. 

4. Leziunea pusă în evidenţă a fost cea de 

dermatită eritematoasă, cu localizare în 

regiunile abdominală inferioară şi feţele 

interne ale coapsei, aceasta dispărând 

după îndepărtarea puricilor. 

5. Cele trei produse nu au avut influenţă 

asupra ouălor şi formelor larvare, 

reinfestarea producându-se pe baza 

acestora. 
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6. Cel mai eficient produs în controlul 

atacului cu purici la câine s-a dovedit a fi 

produsul Scalibor (INTERVET). 

SUMMARY 

The control of flea attack in dogs, using 
Scalibor (Intervet), Taktic (Intervet) and 
Neo-Toxan (A&S International) 

The evaluation of antiparasitic action of the 
following two products: SCALIBOR - 
antiparasitic collar (Intervet), TAKTIC 
(Intervet), NEO-TOXAN (A&S International 
2000), used in the control of flea attack in 
dogs, revealed the following: the lesions 
emphasised in  flea attacked dogs were 

represented by erythematous dermatitis in 
the lower region of the abdomen and 
internal part of the thighs. For the tested 
products the local and the general tolerance 
was good, without side effects. For TAKTIC 
and NEO-TOXAN the control at 7 days 
revealed a 100% efficiency. For SCALIBOR, 
the antiparasitic collar, the first effects were 
revealed after 7 days, but the maximum 
efficiency (100%) was reched after 14 to 21 
days. The dogs in the control group 
presented a high level of infestation. The 
three products had no effect in the eggs and 
larvae, and these were the causes of post 
terapeutic reinfestation. The longest period 
(6 months) in flea attack controll was 
achieved to SCALIBOR (Intervet). 

 

 

Bibliografie 

 

 
1. Cozma, V., Negrea, O., Gherman, C. (2000) 

– Diagnosticul bolilor parazitare la animale. 

Edit. Genesis, Cluj-Napoca. 

2. Ghergariu, S. (1995) – Bazele patologiei 

medicale a animalelor. vol. 2, Edit. ALL. 

3. Nitzulescu, V.; Gherman, I. (1990) – 

Entomologie Medicală. Edit. Academiei 

Române, Bucureşti. 

4. Şuteu, I.; Dulceanu, N. (2001) – Parazitoze 

cutanate la animale. Edit. Risoprint, Cluj-

Napoca.  

5. Solcan, Gh.; Mitrea, I.L.; Solcan, C. (1999) – 

Dermatologie animalelor de companie. Edit. 

Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 


