d’altres animals tenen símptomes durant tot
l’any.

Tractarem també aquelles infeccions
secundàries o lesions que presenti el pacient.

Els animals poden patir al·lèrgies?
Les nostres mascotes, igual que les persones
poden desenvolupar símptomes d’al·lèrgia a
substàncies anteriorment no nocives.
Normalment les al·lèrgies estan provocades
por substàncies (“al·lèrgens”) com el pol·len,
plantes o fibres animals, àcars de la pols o
espores inhalades o absorbides a través de la
pell.

Com diagnostiquem les al·lèrgies?
Mitjançant la història clínica dels animals, els
símptomes i la resposta del pacient a
tractaments anteriors. És important
diagnosticar i diferenciar altres al·lèrgies com
les alimentàries o a les puces. Mitjançant unes
anàlisi sanguínies podem esbrinar si la nostra
mascota és o no al·lèrgica.
¿Com tractem les al·lèrgies?

Les al·lèrgies poden ser estacionals?
Moltes mascotes presenten brots estacionals
de pruïja, irritació i infeccions secundàries ,



Disminució del número de bactèries,
llevats i/o infeccions auriculars.



Disminució de la pruïja.



Disminució de l’ús/necessitat d’usar
corticoides sistèmics.

Quan puc fer les proves d’al·lèrgia?

Quins són els símptomes?
Molts animals comencen a mostrar símptomes
del primer al tercer any d’edat, d’altres
posteriorment..Els animals afectats solen:
rascar-se, mossegar-se, llepar-se les potes i
perdre pèl. Pot aparèixer enrogiment o
enfosquiment de la pell. Els gossos poden patir
alteracions auriculars, enrogiment al voltant
dels ulls i pèrdua del pèl. Els gats poden
manifestar gran quantitat de símptomes,
especialment un excés d’empolainament i
pèrdua de pèl

Beneficis de la hiposensibilització:

El tractament ideal seria l’eliminació dels
al·lèrgens implicats en el procés. Això és
gairebé impossible en la majoria de casos..
Les vacunes (hiposensibilització) poden ser
una bona opció en alguns casos. Les poden
administrar els propietaris i entre un 70-80 %
dels gossos presenten algun tipus de millora en
els símptomes.
Haurem de fer també un tractament
simptomàtic que inclogui alleujament de la
pruïja,com antihistamínics , corticoides, i àcids
grassos omega.



El pacient ha de tenir més d’un any
d’edat.



No prendre medicació abans de la
prova:
Esteroides: 2-8 setmanes
Antihistamínics:10-14 dies
Àcids grassos : 14 dies
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