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Πιθανόν να έχετε προσέξει ότι το γαϊδούρι σας έχει ψώρα, τσιμπήματα ή πολλές μικρές πληγές στα πόδια του κάτω από
τα γόνατα. Αυτό πιθανόν να προκαλείται από τις μύγες και συχνά αρχίζει να εμφανίζεται την άνοιξη.
Για να βοηθήσετε προς την αποφυγή του προβλήματος αυτού, αφαιρείτε την κοπριά καθημερινά, να παρέχετε
στέγαστρο στο ζώο και αποφεύγετε να κρατάτε το γαϊδούρι σε υγρές περιοχές. Συστήνεται η χρήση κάποιου φαρμάκου
το οποίο λέγεται Έκτοπορ (είναι διαθέσιμο από τους κτηνιάτρους). Το Έκτοπορ είναι ένα πολύ δυνατό χημικό φάρμακο,
για αυτό όταν το χρησιμοποιείται πρέπει να χρήζει μεγάλης προσοχής και να εφαρμόζετε τις πιο κάτω συμβουλές:
Απλώστε μία μικρή ποσότητα στο τρίχωμα του ώμου του γαϊδουριού και ελέγξτε για οποιαδήποτε αντίδραση π.χ.
ερεθισμό του δέρματος. Εάν μετά από δύο μέρες δεν υπάρξει οποιαδήποτε κακή αντίδραση, τότε μπορείτε να
εφαρμόσετε την θεραπεία στο γαϊδούρι σας.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το Έκτοπορ σε ανοιχτές πληγές ή σε δέρμα χωρίς τρίχωμα. Μην το χρησιμοποιείτε
περισσότερο από μία φορά τον μήνα.
Από απόσταση 10 – 15 χιλιοστών, ρίξτε το υγρό στο τρίχωμα από το πίσω μέρος των αυτιών του γαϊδουριού, κατά
μήκος της σπονδυλικής στήλης μέχρι το πάνω μέρος της ουράς. Χρησιμοποιείτε περίπου 10ml. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε το Έκτοπορ γύρω από τα πόδια του γαϊδουριού ,πάνω από τα γόνατα και τον ταρσό του ζώου (ο
τένοντας στην μέση του πισινού ποδιού).
Χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια και πλένετε τα χέρια σας καλά αμέσως μετά την χρήση του φαρμάκου.
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Πλύνετε τις περιοχές με αραιωμένο Betasaidona Solution (Μπετατίν)
Στεγνώστε απαλά τα πόδια
Χρησιμοποιώντας Sudacrem, πρώτα τρίψτε λίγη ποσότητα καλά στην πάσχουσα περιοχή
Έπειτα εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα Sudacrem (διαθέσιμο στα φαρμακεία και υπεραγορές)
Επαναλαμβάνετε καθημερινά
Είναι καλύτερα να το κάνετε αυτό νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ καθώς σε πολύ υψηλές
θερμοκρασίες η κρέμα μπορεί να λιώσει

ΨΕΙΡΕΣ
Οι ψείρες συνήθως προκαλούν στο γαϊδούρι φαγούρα με αποτέλεσμα να θέλει να ξύνεται, στο
πάνω μέρος των οπισθίων και μερικές φορές κατά μήκος του λαιμού του και στα πλευρά του
σώματος του. Το γαϊδούρι θα ξύνεται μέχρι να πέσει το τρίχωμα του. Πιθανόν να είναι
αναγκαίο να πάρετε την συμβουλή κάποιου κτηνίατρου για να επιβεβαιώσει εάν η φαγούρα και
η απώλεια τριχώματος είναι σίγουρα λόγω ψείρας, καθώς κι άλλες ασθένειες έχουν παρόμοια
συμπτώματα.
Το Έκτοπορ, το οποίο είναι διαθέσιμο από κτηνίατρο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
την αποτροπή και αντιμετώπιση της ψείρας. Εφαρμόστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σας έχουμε
περιγράψει πιο πάνω.
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