
JÓ HA TUDOD... 
  

MILYEN TÉVHITEK VANNAK A KÖZTUDATBAN A 

KULLANCSCSÍPÉSRŐL  

 

 

● Ha találtál egy kullancsot magadon, 

orvoshoz kell menni - Amint 

észreveszünk egy kullancsot 

magunkon, azonnal ki kell szedni erre 

alkalmas csipesszel, vagy egy 

speciális módon cérnaszállal is lehet 

(erről videó itt látható: 

https://www.youtube.com/watch?v=3

eiqvNSeYWw) Nagyon fontos, hogy kiszedéskor a kullancs 

potrohát ne nyomjuk össze, mert éppen ekkor ürítheti a kórokozót a 

szervezetbe!  

 

● El kell tenni a kullancsot, és megmutatni az orvosnak - Nem kell. 

Viszont a helyét még legalább egy hónapig érdemes figyelni. 

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, akkor kell orvosnak megmutatni. 

 

● Mielőtt kihúzzuk a kullancsot, be kell kenni krémmel vagy olajjal - 

Tilos! Ezzel csak a fertőzés esélyét növeljük, nem fogjuk tudni 

könnyebben kiszedni. 

 

● Nagy a baj, ha beszakad a kullancs feje - Tulajdonképpen nem is a 

feje, csak a szívókája marad ilyenkor a bőrben. A kullancs 

gyomrában, tehát a potrohában vannak fertőző váladékok, így nem 

gond, ha egy kisebb rész visszamarad. Nem érdemes piszkálni, 

mert csak a gyulladást segítjük elő, ilyenkor pár napon belül a 

szervezet ki fogja lökni magából. 

Folytatjuk… 
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