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DEMODECIA:
O AFECȚIUNE DES ÎNTÂLNITĂ ÎN PRACTICA 
VETERINARĂ, LA CÂINE

CUM DIAGNOSTICĂM DEMODECIA?

AFECȚIUNE SEVERĂ SI COMPLEXĂ DIAgNOStIC(1) bAZAt PE

DIAgNOStIC DIFERENȚIAL

  Demodecia este o boală de piele parazitară, adesea foarte severă, greu de  
    tratat

  Semnele clinice apar după proliferarea masivă a paraziților și variază foarte  
    mult fiind influențate de mai mulți factori

• Gradul de proliferare al paraziților
• Sensibilitatea câinelui 
• Condiții suprapuse demodeciei, care le pot intensifica
• Cronicizarea

  Demodecia are două forme: 
•    Forma localizată cu papule superficiale, pustule și alopecie focală
• Forma generalizată care implică mari suprafețe ale corpului. Pot apărea  
          infecții bacteriene secundare și simptome sistemice ce pot pune viața
          în pericol

Alegerea unei zone cu leziuni primare 
(papule foliculare, pustule), pentru a obține 
rezultate relevante. Nu se recomandă 
raclarea unor arii cu leziuni ulcerate.

Pielea trebuie presată în timpul efectuării 
raclajului, această presiune determină 
o evidenţiere a acarienilor localizaţi în 
adâncimea foliculului pilos la suprafaţa pielii.

Se raclează pielea până apar hemoragii 
capilare (raclaj suficient de profund).

Se raclează mai multe zone de piele 
afectate, aproximativ 1 cm² .

Firele de păr sunt smulse cu ajutorul unui 
forceps, pe o suprafață de aproximativ 
1 cm².

Pentru ca proba să fie cât mai 
reprezentativă se recomandă recoltarea 
unui număr de 50-100 fire de păr.

  Istoric medical

  Semne clinice 

  Detectarea acarianului Demodex în stadii diferite de dezvoltare: mai  
    mult de un acarian găsit este o indicație a demodeciei relevantă din  
    punct de vedere clinic

•   Metoda preferată: raclaj cutanat

•   Tricograma: utilă în zonele în care raclajul este dificil (periocular și      
     interdigital)

•   Benzile transparente adezive (după presarea pielii) și examinări ale      
     exudatului pot fi utile

  Dermatita atopică, piodermatita profundă...

  Alte parazitoze (râie sarcoptică, dermatofitoză, leishmanioză...)

tEHNICA RACLAJULUI CUtANAt

tEHNICA SMULgERII FIRELOR DE PĂR PENtRU tRICOgRAM

Orice câine cu vârsta sub 18 luni

Câinii cu vârsta peste 18 luni care suferă de o boală intercurentă sau 
care primesc tratament imunosupresiv

Pierderea părului/alopecia, asociată sau nu cu dermatita inflamatorie: 
eritem, comedoane, grataj

Leziuni focale sau multifocale până la leziuni coalescente care acoperă 
zone mari de pe suprafața corpului

Hiperpigmentare podală asociată sau nu cu inflamație interdigitală, 
edem și durere

CAZURI ÎN CARE SE POATE SUSPECTA DEMODECIA5
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DEMODECIE TRATAMENT ȘI MONITORIZARE

tRAtAMENt

ÎN CAZ DE RECIDIVĂ: VERIFICAȚI DACĂ EXIStĂ ALtE CONDIȚII ADIACENtE

  Durează mult, câteodată până la câteva luni. Într-un studiu retrospectiv  
    din SUA(2), în urma tratamentelor cu acaricide făcute la câinii diagnosticați  
    cu demodecie generalizată, demodecie juvenilă, tratamentul a durat 4,5 luni.  
    Demodecia adultă a fost tratată în 5,9 luni.

  Până de curând, au fost disponibile foarte puține formule acaricide eficiente.

Evaluarea clinică +
Raclaj cutanat pentru 
depistarea acarienilor

Evaluarea clinică +
Raclaj cutanat pentru 
depistarea acarienilor

Evaluarea clinică +
Raclaj cutanat pentru 
depistarea acarienilor

Evaluarea clinică+ 
Raclaj cutanat pentru 
depistarea acarienilor

PRINCIPIILE MONItORIZĂRII tRAtAMENtULUI PENtRU DEMODECIE

Consultațiile lunare sunt recomandate.

Adaptat din Documentul de Consens Clinic al WAVD privind demodecia (1).

Demodecia generalizată, cu sau fără infecții bacteriene secundare, podo-
demodicoză și demodicoză auriculară, trebuie tratată. Formele demodeciei 
localizate se pot vindeca spontan, dar trebuie monitorizate îndeaproape.(1) 

POZItIV
RACLAJ CUtANAt

POZItIV
RACLAJ CUtANAt

POZItIV
RACLAJ CUtANAt

NEgAtIV
RACLAJ CUtANAt

NEgAtIV
RACLAJ CUtANAt

NEgAtIV
RACLAJ CUtANAt

CÂINELE POAtE FI 

CONSIDERAt VINDECAt

Ziua 1
Diagnosticare

Vizită Lunară
N

Vizită Lunară
N + 1

VIZItĂ LA UN AN

SFATURI PENTRU MONITORIZARE5

Evaluarea lunară a 
evoluției semnelor 

clinice

Terapia acaricidă trebuie să 
continue încă o lună după al 
doilea set de raclaje negative, 
pentru a reduce riscul recidivei

Se recomandă o vizită de verificare 
la 12 luni după întreruperea 

tratamentului, înainte de a declara 
câinele vindecat

În caz de recidivă: 
verificați dacă există 

boli adiacente

Numărul acarienilor 
trebuie să se reducă la 

fiecare vizită

tratament + 
Programare 
consultație 
1 lună mai

târziu

tratament + 
Programare 
consultație 
1 lună mai

târziu

Ultimul 
tratament*

O nouă vizită 
programată
peste 1 an

CÂtĂ VREME RACLAJUL CUtANAt EStE POZItIV 

ACEștI PAșI tREbUIE REPEtAȚI

* În cazul câinilor care răspund greu la terapia administrată, tratamentul poate fi extins și mai mult. 
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INCIDENȚA DEMODECIEI ÎN EUROPA
ÎN STUDIUL PE TEREN

DAtELE StUDIILOR EFECtUAtE

SUMARUL REZULtAtELOR

DAtELE IMPORtANtE ALE StUDIULUI 

ÎMbUNĂtĂȚIREA SEMNELOR CLINICE

  Au fost efectuate 2 studii experimentale controlate(3,4) și un studiu de teren(5)

  Studiul de teren multicentric european s-a desfășurat în 6 centre     
    dermatologice de referință din Franța, Italia și Polonia

  În aceste studii au fost tratați cu afoxolaner 74 de câini:
•   47 tratați doar cu afoxolaner (NexGard®)(3, 5)

•   27 tratați cu afoxolaner + milbemycin oxime (NexGard Spectra®)(4,5)

  Toate studiile au durat 3 luni

  Rase

Populația de câini înregistrați indică rasele de câini cu demodecie care se 
prezintă  în cabinetele veterinare, grupul pitbull terrier fiind cel mai frecvent

  Dermatita demodecică podală a fost mai dificil de tratat 
Este prevăzut un tratament de lungă durată

14 câini înscriși aveau pododermatită demodecică. Șapte dintre acești câini au 
fost printre câinii care încă mai aveau acarieni la sfârșitul studiului

Evoluția clinică după administrarea lunară de afoxolaner în două cazuri de 
demodecie generalizată.(4)

REDUCEREA NUMĂRULUI ACARIENILOR DUPĂ

ADMINIStRAREA A 3 tRAtAMENtE LUNARE

StUDIUL 1 100% Netestat

StUDIUL 2 99.9% 100%

StUDIUL 3 98.2% 97.5%

a.  Leziunile dinainte de tratament: 
eritem și alopecie, la un câine 
Pointer în vârstă de 2 ani. 

b.  Leziunile după două tratamente 
cu afoxolaner (NexGard®), 
administrate lunar(Z56).

ÎNAINTE DUPĂ

a  b

c.  Leziunile dinainte de tratament: 
eritem și alopecie multifocală, la un 
câine American Staffordshire Terrier 
în vârstă de 11 luni.

d.  Leziunile după două tratamente 
cu afoxolaner (NexGard Spectra®), 
administrate lunar (Z56).

ÎNAINTE DUPĂ

c d

CâINI < 18 LUNI CâINI > 18 LUNI

 EFICACItAtE LA 3 LUNI DUPĂ ADMINIStRAREA tRAtAMENtULUI LUNAR

DEMODECIA:
EFICACITATE EXCELENTĂ NEXGARD® ȘI NEXGARD SPECTRA®

PESTE

ÎN 3 LUNI

97%
EFFICACITATE



RÂIA SARCOPTICĂ

O AFECȚIUNE DERMAtOLOgICĂ PARAZItARĂ FOARtE CONtAgIOASĂ, 
INtENS PRURIgINOASĂ 

EFICACItAtEA EXCELENtĂ A NEXgARD® șI NEXgARD SPECtRA® 
ÎMPOtRIVA INFEStAȚIEI CU SARCOPTES SCABIEI

ÎMbUNĂtĂȚIREA SEMNELOR CLINICE

Cauzată de infestația cu acarianul epidermei Sarcoptes scabiei var. canis

DIAgNOStICUL SE bAZEAZĂ PE

  Semnele clinice
•  Prurit sever
• Erupții eritematoase și cruste gălbui la nivelul pielii, începând cu vârful    
          urechilor, coate, jaret, abdomen și piept

  Depistarea acarienilor, nici chiar raclajul cutanat profund nu este mereu      
    eficient în depistarea paraziților

  Examenul serologic poate fi util în confirmarea suspiciunii clinice, în cazul în     
    care raclajul cutanat este negativ

tRAtAMENtE UtILIZAtE

  Datorită contagiozității ridicare, câinii care trăiesc împreună trebuie  
    tratați individual

  Formula spot-on cu acțiune sistemică (ex.selamectin și           
    moxidectin+imidacloprid)

Se administrează de două ori, la intervale de 4 săptămâni, concomitent cu 
evaluarea clinică a stadiului recuperării

  Unele tratamente acaricide pot avea limitări datorită aplicării topice în  
    contextul unui țesutul cutanat cu leziuni

Ex. băi cu amitraz, soluție de dimpilat, spray cu fipronil, zgardă cu 
imidacloprid+flumethrin...

 terapie adjuvantă pentru tratarea semnelor clinice ale râiei
Șamponări, băi cu produse ce conțin formule medicamentoase sau nonmedica-
mentoase pentru a rehidrata pielea și pentru a trata seboreea.
Aceste proceduri pot reduce eficacitatea sau scurta durata de activitate a 
produselor topice

  Studiul inițial de teren, controlat, efectuat cu afoxolaner (NexGard®) la 10 câini  
    cu proprietar(6)

  Studiul de teren la scară largă, cu afoxolaner a implicat 8 centre medicale  
    din Portugalia și Germania, cu 80 de câini cu proprietari înscriși(7), care au  
    fost tratați fie cu afoxolaner (NexGard®) fie cu afoxolaner + milbemycin oxime  
    (NexGard Spectra®)

  Rezultate:
•   ≥99% eficacitate obținută împotriva acarienilor imediat
     după primul tratament
•   Nivel ridicat de vindecare a leziunilor cutanate și
     pruritoase în 2 luni 

REDUCEREA NUMĂRULUI ACARIENILOR LA FINALUL FIECĂRUI StUDIU DE 2 LUNI 

StUDIUL 1 100% NETESTAT

StUDIUL 2 99.8% 100%

EFICACITATE 
DUPĂ  PRIMUL
COMPRIMAt

≥ 99%

Studiul 2
Evoluția clinică din ziua 0 (înainte de tratament) până în ziua 28 (după o administrare de 
NexGard®) și 56 de zile (după 2 administrări de NexGard®)

ZIUA 0 ZIUA 28 ZIUA 56

Studiul 1
Aspectul clinic al câinelui cu 
râie sarcoptică:
Înainte: pre tratament 
(Ziua 0)
După: Ziua 56

ÎNAINTE DUPĂ
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NEXGARD® & NEXGARD SPECTRA®:
DOZAJ INTELIGENT CARE SE POTRIVEȘTE PERFECT CU
TRATAMENTUL ÎMPOTRIVA ACARIENILOR

tRAtAMENt LUNAR ÎMPOtRIVA INFEStAȚIILOR CU ACARIENI

  Un tratament administrat lunar este recomandat, deoarece:

•   Se integrează perfect în consultația lunară de monitorizare 

     a infestației cu acarienii
•   Ajută proprietarul să respecte schema de tratament.

  Nexgard Spectra® are în compoziție o moleculă nematodicidă, ce   
    permite medicilor veterinari să adapteze tratamentul demodeciei sau  
    cel al râiei sarcoptice situațiilor epidemiologice specifice:

•   Bolile cauzate de viermele inimii, nematodul pulmonar în zonele enzootice, 
•   Deparazitarea împotriva viermilor rotunzi, cu cârlig, viermii bici ...
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REFERINȚE

NexGard® 11 mg comprimate masticabile pentru câini 2-4 kg, 28 mg comprimate masticabile pentru câini > 4-10 kg, 68 mg 
comprimate masticabile pentru câini > 10-25 kg, 136 mg comprimate masticabile pentru câini > 25-50 kg. Comprimatele 
conțin afoxolaner. Indicații Tratamentul infestaţiilor cu purici la câini (Ctenocephalides felis şi C. canis) timp de minim 5 
săptămâni. Produsul poate face parte din strategia de tratament pentru controlul dermatitei alergice provocate de purici 
(DAP).Tratamentul infestaţiilor cu căpuşe la câini (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Un 
tratament omoară căpuşele timp de până la 1 lună. Puricii şi căpuşele trebuie să fie fixați pe gazdă şi să înceapă procesul de 
hrănire pentru a fi expuși la substanţa activă. Tratamentul demodeciei canine (determinată de Demodex canis). Tratamentul 
râiei sarcoptice (determinată de Sarcoptes scabiei var. canis). Contraindicații, atenționări și precauții pentru utilizare: 
Nu se utilizează în cazuri de hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipient. În absenţa datelor disponibile tratamentul 
căţeilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni şi/sau al câinilor cu greutatea sub 2 kg trebuie efectuat numai în baza evaluării 
raportului risc/beneficiu de către medicul veterinar. Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata 
gestaţiei şi lactaţiei sau pentru câinii de reproducţie. A se utiliza în conformitate cu evaluarea risc/beneficiu a medicului 
veterinar. Reacții adverse: În cazuri foarte rare au fost raportate reacții gastrointestinale ușoare (vomă, diaree), prurit, letargie, 
anorexie și simptome neurologice (convulsii, ataxie și tremor muscular). Cele mai multe reacții adverse raportate au fost auto 
limitate și de scurtă durată. Cantităţi de administrat şi calea de administrare: Pentru administrare orală. Produsul trebuie 
administrat în doză de 2.7–7 mg/kg greutate corporală. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE: MERIAL 29, 
avenue Tony Garnier 69007 Lyon Franţa

Nexgard Spectra® 9 mg / 2 mg comprimate masticabile pentru câini de 2 3.5 kg, 19 mg/4 mg comprimate masticabile 
pentru câini > 3.5 7.5 kg, 38 mg/8 mg comprimate masticabile pentru câini > 7.5 15 kg, 75 mg/15 mg comprimate masticabile 
pentru câini > 15 30 kg, 150 mg/30 mg comprimate masticabile pentru câini > 30 60 kg. Fiecare comprimat masticabil 
conţine Afoxolaner, Milbemycin oxime. Indicaţii pentru utilizare: Pentru tratamentul infestaţiilor cu purici şi căpuşe la câini 
atunci când concomitent este indicată şi prevenţia dirofilariozei cardiace (Dirofilaria immitis stadiul larvar), angiostrongilozei 
(reducerea nivelului de infestație cu Angiostrongylus vasorum în stadiul de adult imatur (L5) și adult) şi/sau tratamentul 
împotriva infestaţiilor cu nematode gastrointestinale. Tratamentul infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides felis şi C. canis) la câini 
pentru 5 săptămâni. Tratamentul infestaţiilor cu căpuşe (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) la 
câini pentru  4 săptămâni. Puricii şi căpuşele trebuie să fie fixate pe gazdă şi să înceapă procesul de hrănire pentru a fi expuse 
la substanţa activă. Tratamentul infestaţiilor cu nematode gastrointestinale adulte din următoarele specii: viermi rotunzi 
(Toxocara canis şi Toxocara leonina), viermii cu cârlig (Ancyclostoma caninum, Ancyclostoma braziliense și Ancyclostoma 
ceylanicum) şi viermii bici (Trichuris vulpis). Tratamentul demodeciei canine (determinată de Demodex canis). Tratamentul 
râiei sarcoptice (determinată de Sarcoptes scabiei var. canis). Prevenirea dirofilariozei cardiace (Dirofilaria immitis stadiu larvar) 
dacă este administrat lunar. Prevenirea angiostrongilozei (prin reducerea nivelului de infestație cu Angiostrongylus vasorum în 
stadiul de adult imatur (L5) și adult) dacă este administrat lunar. Contraindicaţii, atenţionări și precauţii: Nu se utilizează 
în cazurile de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi. În absenţa datelor disponibile tratamentul 
căţeilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni şi/sau al câinilor cu greutatea sub 2 kg trebuie efectuat numai în baza evaluării 
raportului risc/beneficiu de către medicul veterinar.Câinii care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară  ar 
trebui să fie testaţi pentru a vedea dacă sunt infestaţi cu dirofilarii adulte înainte de administrarea NEXGARD SPECTRA. 
Câinii infestaţii trebuie trataţi cu un adulticid la alegerea medicului veterinar pentru a elimina dirofilariile adulte.NEXGARD 
SPECTRA nu este indicat în eliminarea microfilariilor. Doza recomandată trebuie urmată strict în cazul câinilor din rasa Collie 
sau din alte rase înrudite cu aceasta.  Reacţii adverse: În studiile clinice, nu au fost reacţii adverse grave atribuite combinaţiei 
afoxolaner cu milbemycin oxime. Au fost observate reacţii mai puţin frecvente precum: vomă, diaree, letargie, anorexie şi 
prurit. Aceste reacţii, în general s-au rezolvat de la sine şi au fost de scurtă durată. Cantităţi de administrat şi calea de 
administrare: Pentru administrare orală. Produsul trebuie administrat în doză de 2.50 5.36 mg/kg de afoxolaner și 0.50 1.07 
mg/kg milbemycin oxime. Pentru câini peste 60 de kg greutate corporală se va folosi combinaţia necesară de comprimate 
masticabile. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE: MERIAL 29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANȚA

NEXgARD® & NEXgARD SPECtRA®:
DOZA CORESPUNZĂtOARE LA MOMENtUL POtRIVIt

 Dozaj controlat: fără variații mari în Cmax pe durata tratamentului,       
   concentrația plasmatică și viteză de eliminare regulate

  Nu s-au înregistrat variații  
    notabile ale biodisponibilității  
    după administrarea  
    tratamentului: tratamentul  
    poate fi administrat cu sau   
    fără mâncare

Afoxolaner 2.5 mg/

Dosar de înregistrare



AVANtAJOS, gUStOS, EFICACE, SIgUR

GAMA NEXGARD®: 
NOI INDICAȚII PENTRU UN TRATAMENT ÎMBUNĂTĂȚIT

SUbStANȚA ACtIVĂ: 
Afoxolaner

MOD DE ACȚIUNE:
Sistemic

ADMINIStRARE: 
Oral, dozare lunară* în vederea 
menținerii concentrației de afoxolaner 
și a eficacității corespunzătoare lună 
după lună. 

PREZENtARE: 4 mărimi 
2-4kg  |  4.1-10kg
10.1-25kg  |  25.1-50kg

*Schema de tratament trebuie să se bazeze 
pe diagnosticul veterinar și pe situația 
epidemiologică locală

SUbStANȚA ACtIVĂ:
Afoxolaner + milbemycin oxime

MOD DE ACȚIUNE:
Sistemic

ADMINIStRARE:  
Oral, dozare lunară* în vederea 
menținerii concentrației de afoxolaner 
și a eficacității corespunzătoare lună 
după lună 

PREZENtARE: 5 mărimi 
2-3.5kg  |  3.5-7.5kg  |  7.5-15kg
15-30kg  |  30-60kg

 Protecție cu spectru larg de  
     acțiune împotriva celor mai   
     frecvenți paraziți interni inclusiv a  
     celor care le pun viața în pericol

  Eficacitate de lungă durată  
      împotriva puricilor și căpușelor

  tratamentul Demodeciei și al  
       Râiei Sarcoptice

  Eficacitate de lungă durată  
      împotriva puricilor și căpușelor

  tratamentul Demodeciei și al  
       Râiei Sarcoptice

PROtECȚIE ECtO: PROtECȚIE ECtO:

PROtECȚIE ENDO:

CONtROLUL INFEStAȚIEI CU
PURICI șI CĂPUșE ÎNtR-UN 
COMPRIMAt MAStICAbIL 
FOARtE gUStOS

 CONtROLUL PARAZIȚILOR
INtERNI șI EXtERNI CU 

O SINgURĂ SOLUȚIE
SIMPLĂ

....DE ACUM 
ÎMPOTRIVA 

DEMODECIEI 
ȘI RÂIEI 

SARCOPTICE


