Poznámky k novým australským podmínkám pro dovoz koček a psů
platným od 3. února 2014, pokud jde se ošetření proti exoparazitům
Nové australské dovozní podmínky stanoví toto:
.....
3.

Vnější paraziti (exoparaziti) a Ehrlichia canis

a)
Pes musí být ošetřen kontaktním přípravkem usmrcujícím klíšťata a blechy (přípravky
k injekčnímu nebo perorálnímu podávání, určené k likvidaci exoparazitů, nejsou pro tento
účel přijatelné), a to nejméně 21 dní před odběrem krevních vzorků k vyšetření na přítomnost
Ehrlichia canis; a
b)
Ošetření musí mít ochranný účinek, který přetrvává až do doby vývozu (opakované
ošetření se provádí v souladu s pokyny výrobce přípravku); a
c)
V průběhu přípravy na vývoz musí být pes průběžně, v rámci každého následujícího
kroku, vyšetřován na přítomnost exoparazitů. Pokud je v období mezi výše popsaným
ošetřením a vývozem zjištěna přítomnost klíšťat, musí být tato klíšťata odstraněna a celý
postup přípravy na vývoz se musí opakovat, včetně vyšetření na přítomnost Ehrlichia canis; a
d)
Pes musí být s negativním výsledkem vyšetřen na přítomnost Ehrlichia canis pomocí
nepřímého imunofluorescenčního testu na protilátky při zředění 1:40, provedeného na vzorku
krve odebraném nejméně 21 dní po příslušném ošetření proti exoparazitům a během 21 dní
před vývozem (jak je popsáno v odstavcích 3a a 3b).
Je velice důležité, aby výše uvedené ošetření mělo ochranný účinek, který přetrvá po dobu 21
dní před vyšetřením na Ehrlichia canis až po den vývozu. Pokud tento ochranný účinek
(v souladu s pokyny výrobce přípravku) pomine, musí být pes znovu vyšetřen na přítomnost
Ehrlichia canis. Pokud k tomuto vyšetření dojde po příjezdu do Austrálie, pes musí zůstat
v karanténě (nejméně po dobu 10 dní, případně až po dobu 35 dní); náklady na karanténu
hradí dovozce.
Ošetření proti exoparazitům musí:
-

být aplikováno schváleným veterinárním lékařem nebo úředním veterinárním lékařem;

-

být zahájeno nejméně 21 dní před odběrem krevních vzorků k vyšetření na přítomnost
Ehrlichia canis;

-

být opakováno v souladu s pokyny výrobce přípravku nebo častěji;

-

mít ochranný účinek, který přetrvá až do doby vývozu;

-

usmrcovat při kontaktu klíšťata a blechy (v případě potřeby lze poskytnout seznam).

V případě potřeby dalších informací prosím kontaktujte DAFF na telefonu č. +61 2 6272
4454 nebo na adrese: animalimports@daff.gov.au.

