
JÓ HA TUDOD... 
  

MILYEN TÉVHITEK VANNAK A KÖZTUDATBAN A 

KULLANCSCSÍPÉSRŐL 2. rész 

 

● A kullancsok a fák ágairól ránk esnek, 

ugranak vagy akár repülhetnek is - A 

kullancsok nem másznak fára, maximum 

1 méter magasságig jutnak. Leggyak-

rabban a fűből jönnek elő, vagy kisebb 

bokrok ágairól sodorjuk le őket, így 

kerülnek ránk. 

 

● Ha valaki kapott kullancs ellen védőoltást, nem kaphat el 

semmilyen fertőzést - A védőoltás csak a ritkább, de súlyosabb 

betegségtől, a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladástól véd. 

 

● A Lyme-kór biztos, ha a csípés körül piros kör jelenik meg - Az 

esetek többségében van, de előfordul olyan fertőzés is, amit nem 

előzött meg a tipikus Lyme-kör. Közvetlenül az eltávolítás után akár 

2-3 napig is bőrpír jelentkezhet, ez egy 

természetes gyulladási folyamat része, 

még nem utal fertőzésre. Ha nem múlik 

el, mutassuk meg orvosnak. Ha egy 

hétig, vagy akár hónapokig is látható a 

körkörös piros folt, az már a fertőzés 

egyik jele lehet. 

 

● A Lyme-kór ellen nincs védelem - Minél előbb észrevesszük a 

kullancsot és eltávolítjuk, annál kevesebb az esély, hogy megfertőz. 

Fontos, hogy az eltávolításkor használjunk csipeszt, és 

semmiképpen ne nyomjuk össze a potrohát, mielőtt kiszedjük a 

bőrből. A Lyme-kór bakteriális fertőzés, tehát időben felismerve, 

antibiotikummal kezelve gyógyítható. 
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