Kleszcz, jak go bezpiecznie usunąć ?
 
Środowisko życia kleszczy to przede wszystkim lasy, wysokie trawy, paprocie, roślinność leśna. Większość dotychczas dokładnie zlokalizowanych naturalnych ognisk infekcji to obszary przejściowe między dwoma różnymi typami roślinności, jak np. brzegi lasów graniczące z łąkami, polany, błonia nad rzekami i stawami, zagajniki z zaroślami, obszary, gdzie las liściasty przechodzi w iglasty lub odwrotnie , albo wysoki w niski , obszary zarośnięte paprociami, jeżynami, czarnym bzem i leszczyną. Kleszcze spotyka się także  na trawie i w niskich krzakach. Wiszą często  na źdźbłach trawy  na spodniej stronie liści wyczekując potencjalnej "ofiary".
Kleszcze są szczególnie niebezpieczne ze względu na możliwość przenoszenia szeregu groźnych wirusów, bakterii, pierwotniaków powodujących liczne niebezpieczne choroby. Dla psa szczególnie niebezpiecznymi i najczęściej występującymi  chorobami są przede wszystkim Babeszjoza i Borelioza w mniejszym stopniu odkleszczowe zapalenie mózgu, tularemia, i różne riketsjozy.
Ulubionymi miejscami kleszczy do wbijania się w ciało psa są okolice karku, szyi, łapy szczególnie tam gdzie skóra jest znacznie cieńsza. Przy dużej inwazji mogą się wbijać w każdym miejscu.
Wgryziony kleszcz może zarazić chorobami odkleszczowymi już podczas ukąszenia. Nie wolno więc zwlekać z przeglądem ciała psa po każdym spacerze.
Oczywistym jest, że po znalezieniu kleszcza na ciele psa trzeba go niezwłocznie usunąć najlepiej skorzystać z pęsety lub specjalnego przyrządu zaprojektowanego specjalnie do usuwania kleszczy. Kleszcza należy złapać jak najbliżej skóry i delikatnie, ale zdecydowanym ruchem pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia . Kleszcze "wkręcają" się w ciało prawie zawsze w prawo, zatem wyciągając skręcamy lekko w lewo. Czasami nie udaje się usunąć kleszcza w całości. Dzieje sie tak na ogół wtedy, gdy kleszcz wpił się już głęboko w skórę i zaczął żerować. Pozostawiony w skórze kawałek aparatu gębowego kleszcza lub główka na ogół oznacza, że - jeżeli był on zarażony - zdążył przekazać ugryzionemu czynnik infekcyjny. Jeśli kleszcz zagnieździł się bardzo głęboko lepiej samemu nie podejmować próby usunięcia pasożyta tylko jak najszybciej zgłosić się do weterynarza. Wbrew obiegowym opiniom nie należy kleszcza wykręcać, zgniatać, przypalać, smarować tłuszczami, benzyną, środkami dezynfekującymi, ani innymi substancjami, które przyniosą odwrotny skutek do oczekiwanego, bowiem podrażniony kleszcz, nie mogący oddychać najprawdopodobniej  zwróci treść pokarmową , co może znacznie podnieść ryzyko infekcji przenoszonymi przez nie drobnoustrojami. Po wyjęciu kleszcza ranę trzeba zdezynfekować. Na tym jednak nie można poprzestać. Miejsce ukąszenia należy bacznie obserwować przez kolejne tygodnie - w wypadku wystąpienia rumienia, obrzęku lub pojawienia się niepokojących objawów  należy,  jak najszybciej skonsultować się z lekarzem weterynarii.

