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UWAGA NA KLESZCZE! 

 
 

 
 

Grypa w środku wiosny i lata? Sprawdźmy czy to nie jest zakażenie chorobą odkleszczową! 

Najlepszym sposobem zapobiegania zakażeniom jest ochrona przed kleszczami.  

Chronić trzeba się nie tylko w lasach i na łąkach, ale także w parkach, ogrodach przydomowych 

 i piwnicach. Kleszcza może przynieść do domu także nasz pies czy kot. 

Niestety przeciwko boreliozie nie ma jak dotąd żadnej szczepionki.  

Zaszczepić się jednak możemy przed chorobą odkleszczowego zapalenia mózgu (o szczegóły zapytaj 

swojego lekarza rodzinnego) 

 
A co gdy zauważymy, że ukąsił nas kleszcz? 

Należy go usunąć w całości najlepiej przy pomocy pęsety  

(w aptece można kupić specjalne urządzenie do wyciągania kleszczy) 

Usuwając kleszcza nie wolno go smarować masłem ani alkoholem (jeżeli byśmy tak zrobili kleszcz 

zwraca zakażoną wydzielinę do krwi, co może spowodować zakażenie boreliozą). 

Wczesne rozpoznanie zakażenia krętkami boreliozy leczy się szybko i skutecznie! 
 

Jakie są objawy zakażenia boreliozą? 

1. zaczerwienie skóry w miejscu ukąszenia przez kleszcza (tzw. rumień) 

2. zakażenie boreliozą przypomina grypę (występują objawy grypopochodne typu bole mięśni  

i stawów, uczucie zmęczenia, gorączka lub stan podgorączkowy) 

3. w późniejszej fazie zakażanie pojawiają się problemy neurologiczne typu trudności  

z koncentracją, znajdowaniem właściwych słów, porażenie nerwów, nadwrażliwość  

na dźwięki, bóle lędźwiowo - krzyżowe 
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Leczenie boreliozy 

Leczenie boreliozy to kuracja antybiotykowa, która powinna trwać od 2 do 4 tygodni 

 

Sposoby zapobiegania ukąszeniom przez kleszcza 

1. stosowanie preparatów odstraszających kleszcze  

(produkty typu: Moskietex, OFF aerozol, opaska odstraszająca komary i kleszcze) 

2. odpowiednie ubranie podczas pobytu w lesie  

(długie spodnie, koszulka z długim rękawem, czapeczka lub kapelusz na głowę) 

3. po przyjściu ze spaceru dokładnie sprawdzamy całe ciało czy nie mamy na sobie  

„pasażera na gapę” 


