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Diagnosticul diferențial al principalelor parazitoze la câine și pisică
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FORMULAR DERMATOLOGIC 

DATA & FORMULAR   19. 02. 2021    FC524
NUME PACIENT - Muffin
SPP & RASA Canis familiaris, Bulldog francez, negru
SEX & STATUS HORMONAL      mascul, necastrat
VÂRSTA - 4 ani  5  luni KG – 12
CONSTITUȚIA - fina
TEMPERAMENT - vioi, vessel, agitat
PROVENIENȚA & DEPLASĂRI - NU
ALERGII CUNOSCUTE  - NU
ALTE ANIMALE IN MEDIU – NU
MOD DE VIAȚĂ - casa + curte
VACCINĂRI LA ZI      DA
DEPARAZITARE - Nexgard lunar
DIETA ACTUALĂ - Anallergenic / nr mese pe zi (2)
SCAUNE/ZI  - 2 SCOR FECALE - 4
SUPLIMENTE - legume, fructe

ÎNSOȚITOR  Vnmnnmn Mnannss
TELEFON & EMAIL 07; @.com
ORAȘ/SECTOR          Otopeni

MEDIC REFERENT      
TELEFON & EMAIL
CLINICA       

MEDIC CONSULTANT
SEMNĂTURA ȘI PARAFA

MOTIVUL CONSULTAȚIEI  - a fost mușcat de un șobolan de față – prurit facial sever
DATA & DESCRIEREA PRIMELOR SEMNE CLINICE – in urma cu cel puțin 6 luni
EVOLUȚIA EPISODULUI ACTUAL evoluție cronica de luni de zile 
DIAGNOSTICE DE CERTITUDINE - alergie ?
PATOLOGII CONCURENTE – nu
ULTIMELE ANALIZE DE SÂNGE DE CONTROL – ok; cultură bacteriană + fungică negative
ISTORIC TRATAMENTE – a fost tratat cu Cytopoint, Apoquel, Convenia, alte antibiotice sistemice, antifungice si 
diferite tratamente topice – fara efect

OBSERVAȚII –

bonceaana@gmail.com

DR.  ANA MARIA BONCEA
COD 42984

DIPLOMATE EUROPEAN COLLEGE OF 
VETERINARY DERMATOLOGY

19.02.2021

SERVICII VETERINARE DE SPECIALITATE
DERMATOLOGIE | ALERGOLOGIE | OTOLOGIE 

CRITERII FAVROT DERMATITA ATOPICĂ CHECK

1. VÂRSTA AP. SEMNELOR CLINICE <3 ANI

2. INDOOR PREPONDERENT

3. PRURIT CORTICOSTEROID-RESPONSIV

4. INFECȚII CRONICE/RECURENTE MALASSEZIA 

5. MEMBRE ANTERIOARE AFECTATE

6. PAVILIOANE AURICULARE AFECTATE

7. MARGINI AURICULARE NEAFECTATE

8. ZONA DORSALĂ NON-AFECTATĂ
NUMĂR CRITERII

EVALUARE ALERGOLOGICĂ

INTENSITATEA & FRECVENȚA  PRURITULUI      - pVAS 7.5
LOCALIZAREA PRURITULUI & TIP – focal scărpinat facial partea stângă

ALTE SEMNE DE HIPERSENSIBILITATE CHECK

1. TULBURĂRI GASTROINTESTINALE

2. CONSUM DE IARBĂ

3. PRURIT PERIANAL

4. RINITĂ/STRĂNUT

5. CONJUNCTIVITĂ

6. REFLEX DORSAL

7. REFLEX OMBILICAL

8. REFLEX OTO -PODAL
NUMĂR CRITERII



EXAMEN CLINIC – ASPECT PIELE, BLANĂ, UNGHII| CAVITATE BUCALĂ| T˚| Lc | ASCULTAȚIE
Piele lipsita de eritem (exceptie facial), blană integra exceptie facial stânga, examen 
clinic - T° 38.5,  mucoase rozalii, TRC 1 secunda, Ln explorabili arectivi

EXAMEN OTOSCOPIC – CERUMEN | ERITEM | STENOZĂ +  ++  +++ | examen citologic 
US cerumen +   eritem - stenoză - ex. citologic -
UD cerumen  +  eritem  - stenoză - ex. citologic –

BILANȚ DERMATOLOGIC 
Dermatită cronică moderat-sever pruriginoasă caracterizata de alopecie, fistule, 
eritem, cruste. 

EXAMENE DERMATOLOGICE COMPLEMENTARE EFECTUATE AZI

- EXAMEN TRICHOSCOPIC – negativ demodicoză, negativ dermatofitoză, 
trichoptilosis

- EXAMEN CITOLOGIC – inflamație piogranulomatoasă, celule epitelioide
- RACLAT- negativ
- EXAMEN LAMPA WOOD – negativ

INVESTIGAȚII  RECOMANDATE
ANALIZE DE BIOCHIMIE PANEL EXTINS  + HEMATOLOGIE DE CONTROL
BIOPSIE CUTANATĂ IN ASTEPTARE 
TESTARE SEROLOGICĂ + PCR + IFAT LEISHMANIA IN ASTEPTARE

HARTA LEZIONALĂ

IPOTEZE DE DIAGNOSTIC
- PIODERMITĂ BACTERIANĂ/FUNGICĂ PROFUNDĂ
- SINDROM PRIOGRANULOMATOS
- LEISHMANIOZĂ
- DERMATITĂ ATOPICĂ +/- reacție adversă la hrană
- Demodicoză, dermatofitoza de exclus

DIAGNOSTICE CONFIRMATE
PIODERMITĂ PROFUNDĂ – PROCES PIOGRANULOMATOS

MONITORIZAREA EVOLUȚIEI ÎN PRIVINȚA DIAGNOSTICULUI

- Se recomandă transmiterea veștilor despre evoluție via email la fiecare 2 zile 
sau oricând la nevoie

Fistule, secretie purulenta

Alopecie, dermatita
granulomatoasa

Eritem, cruste



Imagini macroscopice 
leziuni cutanate



Imagini microscopice 
leziuni cutanate





SERVICII VETERINARE DE SPECIALITATE DERMATOLOGIE | ALERGOLOGIE | OTOLOGIE 

RECOMANDĂRI

MEDICAȚIE
- Se recomandă Medrol 16 mg: ¾ cp/zi, 10 zile. Rog a nu se opri terapia inainte de transmiterea vestilor despre evolutie. Orice reactie adversă, presupune oprirea terapiei.     

DIETA Continuă dietă de excludere TIMP DE 8 SĂPTĂMÂNI pentru obținerea diagnosticului de reacție adversă la hrană („alergie alimentară”)! ACEASTA DIETĂ SE VA MENȚINE STRICT PE
DURATA DIAGNOSTICULUI DE ALERGIE ALIMENTARĂ! După cele 8 săptămâni de excludere va urma dieta de reprovocare. Acesta va fi momentul diagnosticului, când pacientul va fi provocat
cu o proteină „nouă” la fiecare 2 săptămâni (pui, vita, peste etc.). Orice reacție alergică (roșeață, scărpinat, lins, semne digestive, etc.) apărută în această perioadă, presupune revenirea la
dieta de excludere până la remiterea semnelor clinice. Pacientul va fi declarat alergic la proteina care a determinat aceste semne si se va evita administrarea ei in dieta pacientului.
Alimente permise: sortimente de hrană uscată – Anallergenic. Se recomandă utilizarea unui bol de ceramică; administrarea hranei se va face în maxim 2 mese/zi; nu atingeți crochetele
hranei uscate cu mâna – folosiți un pahar de plastic special destinat pt această dietă de excludere. Nu sunt permise treat-urile si suplimentele (obligatoriu), jucăriile (ideal), sa consume
iarbă.

DEPARAZITAREA EXTERNĂ   AFOXOLANER LUNAR 
DEPARAZITAREA INTERNĂ   La fiecare 3-4 luni
EXTRA PROTECȚIE                 În sezonul cald: zgardă antiparazitară schimbată la fiecare 4-6 luni; sau spray repelent pe bază de plante (ex. ulei de neem)
DEZINSECȚIE MEDIU             INSECTICID MEDIU 1X la 30 zile x 3; a se insista pe locul în care doarme pacientul; 

TOALETAJ
TOALETAJ LEZIUNI – toaletaj local zilnic cu servetele cu clorhexidina sau spump cu clorhexidină

REFACEREA BARIEREI CUTANATE 
Ceramide pipete direct pe zona afectată, se aplică direct pe piele, din loc in loc; se recomanda aplicarea acestor pipete pentru minim 8 saptamani

MENȚIUNI

Rog recontrol în 2-3 saptamani (se va stabili in functie de evolutie)



RECONTROL 08.03.2021

• Evoluție excelentă. Nu se mai
scarpină, dar a aparut o usoara stare de
hipersensibilitate (probabil asociata cu
vindecarea); eritem, scuame, mici
hematoame care ocazional sangereaza.
Firele de par prezente au radacina
rezistenta.

• Rp/ Continua Medrol o zi da, una nu;
in zilele de pauza aplica mometazona
unguent (farmacie umana) o data pe zi;
10 zile – apoi reevaluare telefonica pt noi
recomandari

• Rog toaletaj zilnic cu clorhexidina
servetele. Aplicare ceramide
2x/saptamana.



RECONTROL 16.03.2021

La reducerea frecventei de Medrol, a inceput sa
se scarpine, zona afectata a devenit eritematoasa
si s-au inflamat cativa foliculi pilosi.

La introducerea Medrolului, evolutia negativă a
fost stopată instant.

Zona de alopecie s-a extins periferic, conturul
fiind perfect circular in zona superioara; fenomen
autoimun ~ alopecia areata?

Se amana biopsia cutanata - evolutia bună +
cresterea firelor de par.

Examene complementare:

EXAMEN LAMPA WOOD – negativ
EXAMEN CITOLOGIC PUSTULA – inflamatie
piogranulomatoasa „sterila”; neutrofile non-degenerate
asociate cu histiocite si macrofage; rare limfocite.
EXAMEN TRICHOSCOPIC- negativ dermatofiti, negativ
demodicoză, negativ prezenta radacinilor de forma
„semnul exclamarii” caracteristic pentru alopecia areata.

RECOMANDARI:

Continuă Medrol 10 zile, 2 zile da, una nu; apoi se
doreste scoaterea cat mai rapida a terpiei cu steroizi.

Rog recontrol online zilnic in aceasta perioada.

Continua samponarea locala cu clorhexidina.
Continua ceramide 2x/saptamana.

Incepe protectie hepatica: zilnic, 30 zile.





RECONTROL 20.04.2021

Evolutie nefavorabila. Acum 2 zile dupa samponare,
zona afectata s-a inflamat puternic si a inceput din
nou sa sangereze. A doua zi s-au format cruste
hemoragice de dimensiuni mari.

La momentul examinarii s-a obervat ca pielea
afectata incepe sa devina atrofiata.

In zona faciala opusa celei afectate cronic, începe să
fie afectată.

Muffin primeste Medrol 16 mg 3/4cp/zi +
ciclosporina (5mg/kg) sirop zilnic de aproximativ 15
zile.

Biopsie cutanata realizata azi. Rezultate in asteptare.

Examen clinic – fara modificari
Examen citologic – inflamatie piogranulomatoasa (de
data aceasta cu mult mai putine macrofage); s-au
observat coci rari

RECOMANDARI 20.04.2021

Continua ciclosporina zilnic pentru moment.

Se incepe reducerea Medrolului dupa urmatoarea schema:
Medrol ¾ cp/zi, alternat cu Medrol ½ cp/zi, 4 zile, apoi ¾
cp/zi, alternat cu ¼ cp/zi, 6 zile, apoi Medrol ¾ cp/zi, alternat
cu o zi pauza, 10 zile, apoi reevaluare. Va rog sa ma anuntati
daca apare orice semn nou clinic in aceasta perioada – apatie,
anorexie, diaree, voma, agitatie etc.

Tratament topic – crema cu ihtiol aplicata zilnic

Antibioterapie in asteptare – doresc sa reducem Medrolul, iar
dupa cateva zile discutam si despre antibiotic.
Guler Elisebathan in premanenta.



Imagini macroscopice 
leziuni cutanate





RECONTROL 10.05.2021
Evolutie nefavorabila. Nu mai tolereaza ihtiolul.
Diagnostic histopatologic – dermatita
piogranulomatoasa necrozanta asociata cu
dermatofitoza, centrata si pe glandele sebacee
(sindrom de adenita sebacee).





RECOMANDARI

1. Opreste antibioterapia si opreste ihtiol

2. Medrol ½ cp/zi, o zi da una nu, 6 zile, apoi ¼
cp/zi, o zi da, una nu, 4 zile, apoi stop.

3. Continua pentru moment ciclosporina, zilnic

4. Introduce Itraconazol 1 caps 100 mg/zi, 7 zile
consecutive, cu 7 zile pauza, minim 60 zile

5. Emolient – ulei de cocos, aplicatii topice, zilnic

6. Continua protectorul hepatic

7. In asteptare rezultat test ELIZA anticorpi
(calitativ) din sange; pentru moment se
amana test PCR din LCR si IFAT.



RECONTROL 28.09.21

4 luni mai târziu!Dermatofitoza in
remisie clinica aproximativ 85%, in
sensul in care blanita nu s a refacut in
totalitate; alte semne clinice locale
nu mai sunt prezente. Firele de par
NU se smulg cu usurinta.

Analize de biochimie si hematologie
de control efectuate azi.

Rp/ Tratament local cu Lamisil crema,
1x/zi, 30 zile, in strat fin (farmacie
umana)

Se pastreaza tratamentul cu
itraconazol inca o luna (1 saptamana
de administrare cu 1 saptamana
pauza), apoi stop.



Dermatofitoza

Incidența în Europa: 20-30%
„Parazitul” izolat în 82-97% - M. canis

/!\ Trichophyton mentagrophytes este 
izolat de la porcii de Guinea sau iepuri

Micropsorum, 
Trichophyton, 
*Epidermophyton

Parazitul surpriză...dermatofitul





M. canis

M. gypseum

T. mentagrophytes

Microsporum canis
- Fluorescență verde-glaben, aprins (lampa Wood).
- Agar Sabouraud dextroză produce o colonie albă, textură de bumbac – lână →

tinde către galben – portocaliu.
- Macronidii cu >6 ‘celule’, formă fusiformă, terminație cu ‘spini’

Microsporum gypseum
- Colonii de culoare maronie
- <6 ‘celule’
- Macroconidii lipsite de ‘spini’

Trichophyton mentagrophytes
- Colonie alb-crem, textură pudrată
- Macroconidie formă de țigaretă; formează inclusiv spirale

Diferențe morfologice între principalii dermatofiți



Artrosporii rămân viabili în mediu
(firele de păr infectate) până la 18
luni.

Pot fi transferați cu ajutorul a diferite
obiecte/particule de praf/aer/purici!

Invadează exo-/endotrix firele de
păr, în 2-6h cu ajutorul enzimelor
keratinolitice – kerastaze, elastaze,
colagenaze.

Antigene:
Proteine structural – hipersensibilitate imediată
Carbohidrați (chitină): hipersensibilitate întârziată
Cheratinazele secretate

Reacții imunologice – TLR2 → sinteză de TNF, IL1, 
IL10 --» defectine antifungice → IL1, IL12, TNF 
(toxice pt fungi)



ASPECTE CLINICE 

Distribuția leziunilor animale – facial, extremități
Leziuni: 
Alopecie
Hipotricoza
Scuame
Cruste
Prurit  (in general este minim – absent)

*fisule, bule hemoragice



*** forma nodulara – numită și ....  

KERION





/!\

DIAGNOSTIC 
DIFERENȚIAL

#
FOLICULITĂ 
BACTERIANĂ 
SUPERFICIALĂ

#
DEMODICOZĂ

COLERETE EPIDERMALE



DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL 
DERMATOFITOZĂ VS ???

Dr. Elisa Bădulescu

LEISHMANIOZĂ



T. mentagrophytes Pemphigus foliaceu

DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL



/!\ Dermatofitoza 
superficială pustuloasă



Leziuni clinice pisici

- Hipotricoză

- Alopecie

- Scuame

- Rar – cruste

- ! F. RAR Acnee felină

- ! F. RAR Dermatită miliară







DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL DERMATOFITOZĂ VS PEMPHIGUS FOLIACEU  FELIN



Prelaud P.

DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL DERMATOFITOZĂ VS PEMPHIGUS FOLIACEU  FELIN



Prelaud P.



1. PREVALENȚA ȘI FACTORII DE RISC

- Severitatea diferă, dar este o boală limitativă în 
majoritatea cazurilor

- Infecțiile subcutanate au fost raportate cel mai 
frecvent la pisici persane și York ST.

- Câinii de vânătoare/lucru sunt mult mai predispuși

- Pisicile seropozitive FIV/FeLV nu prezintă un risc 
crescut

2. DIAGNOSTIC

- Nu există metodă gold-standard

- Examen lampa Wood, trichoscopie, cultură, biopsie 
pentru formele nodulare/infecții atipice

- Dermoscopia poate fi de ajutor

- PCR – atenție!!! Un rezultat pozitiv nu înseamnă 
obligatoriu infecție activă. Rezultat negativ = vindecat



EXAMEN LAMPA WOOD



Fluorescența observată în
infecțiile cu M.canis:

Datorită metabolitului solubil
în apă - pteridine – localizat în
cortex/medulara firului de păr











TRICOSCOPIE - TRICOGRAMĂ

Recoltare cu mâna
Recoltare cu pensa
Recoltare cu periuța
Recoltare cu ‘mocheta’



RĂDĂCINI 
TELOGENE

TRICHOPTILOSIS

SPORI 
DERMATOFIȚI

MACROMELANOZOMI

EXAMINAREA TRICHOSCOPICĂ
exemple







Imagini microscopice 
leziuni cutanate





dr. Rareș Căpitan



? Spori dermatofiți



INFLAMAȚIE 
GRANULOMATOASĂ

- Atunci când 
macrofagele sunt 
majoritare



Dermatoscopie Histopatologie 

(1) Perifoliculită, foliculită și furunculoză

(2) Dermatită hiperplastică/spongiotică
perivasculară superficială/interstitială

(3) Hipercheratoză parakeratotică/ortocheratotică
a epidermei/foliculilor

(4) Dermatită pustuloasă intraepidermal
(supurativă, neutrofilică).



3. TRATAMENT TOPIC ANTIFUNGIC
- Se poate folosi enilconazol/lime sulfur/ șampon miconazol – clorhexidină 2x/săptămână
- A nu se folosi clorhexidina ‘simplă’!
- Terapie adjuvantă: clotrimazol, enilconazol, miconazol

4. TRATAMENT SISTEMIC
- Cele mai sigure și eficiente tratamente:

itraconazolul (5-10 mg/kg/zi, zilnic sau în puls terapie) + terbinafina (20-40 mg/kg/zi)
- Griseofulvina – efecte adverse
- Ketoconazol/fluconazol – mai puțin eficiente și mai multe efecte adverse
- Lufenuron ineficient

5. DEZINFECȚIA MEDIULUI

- Infestarea doar din mediu este rară

- Se recomandă tunderea zonelor afectate, asociere
cu tratament topic + curățenie de rutină

- Orice este lavabil, poate fi decontaminat cu
ușurință



REZISTENȚĂ LA AZOLI?

Prea puțin probabil!

Tigrișor, tratat zilnic, 4 luni cu Itraconazol 40 mg/zi
6 luni mai târziu tratamentul continuă!



Concluzii
- Întotdeauna dermatofitul poate fi

parazitul surpriză, însă nu orice alopecie
reprezintă dermatofitoză

- Diagnosticul este rapid și simplu pentru
tulpinile fluorescente de M. canis

- Tratamentul durează câteva săptămâni și
e reprezentat cel mai des de
itraconazol/terbinafină + tratament topic
antifungic

- Decontaminarea mediului se face cu
ușurință



Hipersensibilitatea la înțepătura de purice



DATA & FORMULAR 03.11. 2021 FF209
NUME PACIENT GOLDI
SPP & RASA &CULOARE Felis catus, Bengaleză
SEX & STATUS HORMONAL femelă, castrată
VÂRSTA - 5 ani 5 luni 
KG - 3,5
CONSTITUȚIA   FINA
TEMPERAMENT linistit
PROVENIENȚA & DEPLASĂRI –
ALERGII CUNOSCUTE         NU
ALTE ANIMALE IN MEDIU DA, 1 mascul Bengal
MOD DE VIAȚĂ      – apartament
VACCINĂRI LA ZI      DA
DEPARAZITARE - NU
DIETA ACTUALĂ    - pui fiert, hrană uscată diferite suplimente
SUPLIMENTE - diferite treat-uri

ÎNSOȚITOR Danbsnb Mhahvbr
TELEFON & EMAIL 07, @gmail.com
ORAȘ/SECTOR        București

MEDIC REFERENT
TELEFON & EMAIL
CLINICA

MOTIVUL CONSULTAȚIEI  - prurit auricular, otită cronică
DESCRIEREA PRIMELOR SEMNE CLINICE – in urmă cu cel puțin 1 an; otită
EVOLUȚIA EPISODULUI ACTUAL – cel puțin un an de zile, agravare, în prezent și prurit sever
DIAGNOSTICE DE CERTITUDINE –
PATOLOGII CONCURENTE – nu se cunosc, dar ocazional este apatică și prezintă inapetență
ANALIZE DE SÂNGE DE CONTROL - nu
ISTORIC TRATAMENTE – diferite tratamente otice
OBSERVAȚII –

EVALUARE ALERGOLOGICĂ  

INTENSITATEA & FRECVENȚA  PRURITULUI   pVAS nota - 6
LOCALIZAREA PRURITULUI & TIP                     cervico-facial/abdomen ventral

SEZONALITATE - nu                                           CONTAGIOZITATE - nu
ERITEM PAVILIOANE AURICULARE                 ERITEM FACIAL                                                        
CONJUNCTIVITĂ  - RINITĂ/STRĂNUT -
TULBURĂRI GASTROINTESTINALE  - PRURIT PERI-ANAL                        
TRIUNGHI  LOMBOSACRAL - DIETĂ DE EXCLUDERE                      
SEOLOGIE ANALERGENI  POZITIV-

bonceaana@gmail.com

03.11.2021

MEDIC CONSULTANT
SEMNĂTURA ȘI PARAFA

DR.  ANA MARIA BONCEA
COD 42984

DIPLOMATE EUROPEAN COLLEGE OF 
VETERINARY DERMATOLOGY

FORMULAR DERMATOLOGIC 

SERVICII VETERINARE DE SPECIALITATE
DERMATOLOGIE | ALERGOLOGIE | OTOLOGIE 



EXAMEN CLINIC – ASPECT PIELE, BLANĂ, UNGHII| CAVITATE BUCALĂ| T˚| Lc | ASCULTAȚIE
Blana lucioasa, integră, excepție urechi; examen clinic - T° 39 mucoase rozalii, Ln areactivi, 
dentiție – depozite de tartru
EXAMEN OTOSCOPIC – CERUMEN | ERITEM | STENOZĂ +  ++  +++ | examen citologic
US – cerumen +  | eritem +  | stenoză – | ex. citologic – rare Malassezia
UD – cerumen + | eritem +  | stenoză – | ex. citologic – lipsită de infecție

BILANȚ DERMATOLOGIC  
Dermatită cronică moderat pruriginoasă cervico-facial, caracterizată de alopecie + 
escoriații la nivelul pavilioanelor auriculare și  asociată cu otită cronică în remisie.

EXAMENE DERMATOLOGICE COMPLEMENTARE

Examen citologic crustă – rare celule inflamatorii

Examen trichoscopic alopecie – negativ demodicoză, negativ dermatofitoză
Examen lampa Wood – negativ

Examen otoscopic cu cameră video – s-au vizualizat cu ușurință membranele 
timpanice; canale auriculare lipsite de stenoză; eritem redus; cantitate de cerumen 
redusă. 

INVESTIGAȚII DE LABORATOR RECOMANDATE

ANALIZE DE BIOCHIMIE PANEL COMPLET + HEMOLEUCOGRAMĂ DE CONTROL
TESTE RAPIDE FIV+FeLV+TOXOPLASMA 

EXAMEN CT CAP ÎN AȘTEPTARE

1

2

3

4 5

5 6

7 8

9

10

11

12 13

14 15

16

HARTA LEZIONALĂ

IPOTEZE DE DIAGNOSTIC
- Hipersensibilitate la înțepătura de insecte
- Sindrom atopic felin +/- indus alimentar
- Dermatofitoză de exclus
- Demodicoză de exclus
- Polip nasofaringian de exclus (CT in asteptare!)

DIAGNOSTICE CONFIRMATE
Prurit cervico-facial

MONITORIZAREA EVOLUȚIEI ÎN PRIVINȚA DIAGNOSTICULUI

Se va monitoriza evoluția leziunilor și răspunsul la dieta de excludere
Rog transmiterea veștilor despre evoluție la fiecare 2 săptămâni sau oricând la 
nevoie. 

Hipotricoză gât ventral

Alopecie + scuame + cruste fine+ + 
escoriații pavilioane externe

Alopecie abdomen ventral + membre 
anterioare



SCORFAD
Veterinary Dermatology, Volume: 23, Issue: 5, Pages: 410-e77, First published: 24 July 2012, DOI: (10.1111/j.1365-3164.2012.01071.x) 

Excoriations 0 = none

1 = very mild: small (≤1 cm long) erosion(s) in one body region

2 = mild: large (>1 cm long) erosion(s) in one body region, or small (≤1 cm long) erosion(s) in 
more than one body region

3 = moderate: large (>1 cm long) erosion(s) in more than one body region, or small (≤1 cm long) 
or large (>1 cm long) ulcer(s) in one body region

4 = severe: small (≤1 cm long) or large (>1 cm long) ulcer(s) in more than one body region

Miliary dermatitis 0 = none

1 = very mild: few (≤10) crusted papules in one body region

2 = mild: many (>10) crusted papules in one body region

3 = moderate: few (≤10) crusted papules in more than one body region

4 = severe: many (>10) crusted papules in more than one body region

Eosinophilic plaques 0 = none

1 = very mild: small (≤1 cm long) eroded plaque(s) in one body region

2 = mild: large (>1 cm long) eroded plaque(s) in one body region

3 = moderate: small (≤1 cm long) eroded plaques in more than one body region

4 = severe: large (>1 cm long) eroded plaques in more than one body region

Self-induced alopecia 0 = none

1 = very mild: one small (≤5 cm long) self-inflicted alopecic patch in one body region

2 = mild: one large (>5 cm long) self-inflicted alopecic patch in one body region, or 
more than one small (≤5 cm long) self-inflicted alopecic patch in one body region

3 = moderate: more than one large (>5 cm long) self-inflicted alopecic patch in one body region, 
or small (≤5 cm long) self-inflicted alopecic patches in more than one body region

4 = severe: large (>5 cm long) self-inflicted alopecic patches in more than one body region



US
Otoscopie cu cameră video









RECOMANDĂRI TERAPEUTICE

MEDICAȚIE

Se amână pentru moment până la obținerea rezultatelor analizelor de sânge 

DIETA ACEASTĂ DIETĂ ESTE UTILIZATĂ PENTRU DIAGNOSTICUL REACȚIEI ADVERSE LA HRANĂ. Hrană uscată HA/Anallergenic timp de 8 săptămâni. Trecerea pe dieta nouă se va face 
treptat în 7-10 zile.  Nu atingeți boabele cu mâna, folosiți în schimb un pahar de plastic special destinat pentru această dietă. În această perioadă sunt interzise jucăriile/treat-
urile/iarba/suplimentele/orice altă proteină de uz uman. După această perioadă, urmează dieta de reprovocare – acesta va fi momentul diagnosticului de certitudine, când vom putea 
aprecia cu exactitate dacă Goldi este alergică la o anumită proteină din hrană sau nu. Dieta de reprovocare presupune testarea proteinelor (pui, vită, pește) pe rând, câte 2 săptămâni 
fiecare. Orice reacție alergică (scărpinat, roșeață, lins frenetic etc.) debutat în această perioadă, presupune stoparea proteinei testate și revenirea la dieta de excludere, până la dispariția 
semnelor clinice. 

DEPARAZITAREA EXTERNĂ  LUNAR; rog deparazitarea externă a ambelor pisici
DEPARAZITAREA INTERNĂ  La nevoie
EXTRA PROTECȚIE      -
DEZINSECȚIE MEDIU            DEZINSECȚIE  ÎN MEDIU CU SOLUȚIE DE INSECTICID LA FIECARE 30 ZILE x 3 ori; apoi la nevoie

TOALETAJ
- În așteptare

REFACEREA BARIEREI CUTANATE 

Ceramide 1 pipetă pe săptămână, aplicată din loc în loc, direct pe piele, 8 săptămâni

RECOMANDĂRI SPECIALE

Recontrol in 4 săptămâni



„Flea allergy dermatitis (FAD) has historically been considered the most 
frequently diagnosed hypersensitivity condition in the cat.”

1. Hobi, S. et al. Clinical characteristics and causes of pruritus in cats: A multicentre study on feline hypersensitivity-associated dermatoses. Vet. Dermatol. 2011, 22, 406–413. 
2. Reinero, C.R. Feline immunoglobulin E: Historical perspective, diagnostics and clinical relevance. Vet. Immunol. Immunopathol. 2009, 132, 13–20. 
3. Miller, W.H.; Griffin, C.E.; Campbell, K.L. Hypersensitivity disorders. In Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th ed.; Elsevier: St. Louis, MS, USA, 2013; pp. 363–431.
4. Bond, R. et al. Survey of flea infestation in dogs and cats in the United Kingdom during 2005. Vet. Rec. 2007, 160, 503–506. 



HIPERSENSIBILITATEA LA 
ÎNȚEPĂTURA DE PURICE

# greu de diagnosticat

# greu de crezut de către
proprietari

# Cel mai frustrant/jenant
diagnostic pentru proprietari

# Complianță extrem de redusă
din partea proprietarilor de 

pisici (CARE STAU ÎN CASĂ??!!!)



Cte f 1 - 18K = alergenul principal

Tip I de hipersensibilitate imediată (IgE) 
Tip IV întârziată (mediată celular)
nu toți pacienții manifestă ambele tipuri; demonstrabil pe IDT

Polarizare Th2 – IL4, IL5, IL13
Veterinary Allergy, First Edition.  Noli et al. © 2014 

Cred cu adevărat în puterea fabuloasă a insectelor de a determina
un episod acut sever?

Regulare a proteazelor și eliberare selectivă de triptază. 

Saliva de purice conține compuși similari histaminei, 
enzime, polipeptide și aminoacizi. Wilkerson et al. 2004 



BOLI PRIMARE BOLI SECUNDARE FACTORI MODULATORI

Reacția adversă la hrană Piodermita superficială Anxietate | stres

Dermatita atopică canină Dermatita Malassezia Factori de mediu (UV, U)

Hipersensib. înțepătura purice Multiplicarea bacteriană Căldura

Alergia de contact Calcinosis cutis Xerosis 

Demodicoza & Furunculoza bacteriană

Dermatofitoza (Trichophyton spp., etc)

Râia sarcoptică

Reacție adversă la medicament

Alți paraziți

Limfom epiteliotrop

Pemphigus foliaceu

Vasculită

PRURITUL – principalul motiv al consultației 
PRINCIPALA MANIFESTARE CLINICĂ A PARAZITOZELOR ȘI A STĂRILOR DE HIPERSENSIBILITATE

Veterinary allergy; Noli C.







Caracterizarea pruritului

Primar sau secundar?
Localizare?
Coroborarea tuturor detaliilor din istoric?





D. ATOPICĂ CÂINE PISICĂ

Vârsta 6 L - 3 ani- boxer, whwt, french bulldog, bullterrier, GSD etc. < 3 ani- Devon rex, Abyssinian, Domestic shorthaired

Simptome Prurit (generalizat); urechi 60%, față 57%, ventral 66%, post. pernițe 81%
Eritem, alopecie autoindusă, excoriații; urticarie 3%
Sec. infecții (pio-podo-dermatitis, otitis); hot spot 11%, Interdi. F 22%

Prurit cervico-facial 
Dermatita miliară, alopecia autoindusă, Pododermatita LP
Complex eozinofilic (indolent ulcer, granulom, plăci)

Localizare Urechi, periocular, axile, ventral abd., pernițe, inghinal, buze, perianal 
Non-cutanate: vomă, diarrhea, conjunctivită (30%), rinită (7%)

Cap, peribucal, gât, ventral, trunchi
Non-cutanate: vomă, diareea, conjunctivită, strănut, tuse

R.ADV.HRANĂ 62% dintre câinii cu alergii pot suferi de reacția adversă la hrană 21% dintre pisicile cu prurit, pot avea reacție adversă la hrană

Vârsta <12 luni (38%) 3 ani media – GSD, Labrador, Golden, WHWT <12 luni (23%) 3 ani media– Persian, Siamese, Burmese

Simptome Prurit (generalizat)
Inflamație (Eritem, alopecie, excoriații),  
Infecții secundare (pio-podo-dermatită, otită 50%)

Prurit cervico-facial (65%)
Dermatita miliară (40%), alopecia autoindusă (100%)
Complex eozinofilic 23% (indolent ulcer, granulom, plăci)

Localizare Urechi, pernițe, ventral abdomen
Non-cutanate: vomă și/sau diarre (27%-73%), conjunctivită și/sau rinită
(0,2%)

Cap, urechi, abdomen, pernițe
Non-cutanate: vomă (52%), diaree (55%), conjunctivită (22%), rinită
(4%), sialoree (20%)

H. ÎN. PURICE Cea mai frecventă stare de hipersensibilitate

Vârsta 1-4 ani? 1-4 ani

Simptome Prurit – dorso- lombar area
Eritem, alopecie, excoriații– coadă → lateral coapse; HOT SPOT
Infecții secundare

Prurit cervico-facial, dermatita miliară, alopecia autoindusă
Eosinophilic complex (indolent ulcer, granuloma, plăci)

Localizare DORSAL (80%), pernițe (20%), urechi (30%), față (20%) Cap-gât, dorsal -> generalizat

Bruet et al. 2012 Pruritus characterization; Veterinary Allergy, First Edition. Edited by Chiara Noli, Aiden Foster, and Wayne Rosenkrantz. © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2014 by John Wiley & Sons, Ltd.
Gedon and Mueller. Atopic dermatitis in cats and dogs: a difcult disease for animals and owners  Clin Transl Allergy (2018) 8:4; Bizikova 2015 Review clinical manifestations of canine atopic dermatitis, Vet Dermatol
Favrot C, Rostaher A, Fischer N. Clinical symptomps, diagnosis and therapy of feline allergic dermatitis. Schweiz Arch Tierheilkd. 2014;156(7):327–35. 
Hobi S, Linek M, Marignac G, Olivry T, Beco L, Nett C, et al. Clinical characteristics and causes of pruritus in cats: a multicentre study on feline hypersensitivity-associated dermatoses. Vet Dermatol. 2011;22(5):406–13.
T. Olivry, R. Mueller Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (7): signalment and cutaneous manifestations of dogs and cats with adverse food reactions, (3): prevalence of cutaneous adverse food reactions in dogs and cats
(6): prevalence of non-cutaneous manifestations of AFR; Clinical characteristics and causese of pruritus in cats: a multicentre study on feline hypersensitivity associated dermatoses
Grifn CE, DeBoer DJ. The ACVD task force on canine atopic dermatitis (XIV): clinical manifestations of canine atopic dermatitis. Vet Immunol Immunopathol. 2001;81(3–4):255–69. 
Favrot C. Clinical signs and diganosis of canine atopic dermatitis. Eur J Companion Anim Pract. 2009;19(3):219–22



Hipersensibilitatea la înțepătura de 
purice

Dermatita atopică canină Reacția adversă la hrană

Prélaud 2008 Favrot  2010

Prurit corticosensibil Prurit primar Prurit primar 

Prurit recurent sezonier primăvara-
vara  (!! Nu numai!!)

< 3 ani vârsta < 1 an

Leziuni triunghi dorsolombar Neafectare dorsală
Afectarea mb. ant.
Afectarea pav. aur.
Neafectarea marginilor aur.

Neafectare dorsală
Afectarea mb. ant.
Afectarea pav. aur.
Neafectarea marginilor aur.

Prezența unei pisici în mediu Indoor +++ Vomă, diaree
Flatulență, eructație, balonismente
Defecări frecvente

Remisia semnelor clinice în urma 
tratamentului antiparazitar

Sensibilitate: 5 criterii  77,2% și 
specificitate  83%

Remisia/agravarea semnelor clinice 
la schimbările de mediu

Sensibilitate: 6 criterii 42% și 
specificitate 93,7%



An update on the treatment of canine atopic dermatitis. 
Manolis N.Saridomichelakis, Thierry Olivry, The Veterinary Journal, 2016



/!\ Fără un protocol
antiparazitar extern „ca la
carte” este imposibil
diagnosticul diferențial al
stărilor de
hipersensibilitate

/!\ Mare atenție la
hipersensibilitatea la
înțepătura de purice



Veterinary Allergy, First Edition. Edited by Chiara Noli, Aiden Foster, and Wayne Rosenkrantz. © 
2014 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2014 by John Wiley & Sons, Ltd.

Hipersensibilitatea la înțepătura de purice| Clinic 

CÂINE PISICĂ

Prurit sever (> pulicoză) în special la baza cozii, flancuri, tren posterior

Leziuni autoinduse: 
alopecie, piodermită traumatică – HOT SPOT (CG, Golden +++)
*Cronic = infecții secundare, ulcerații, lichenifiere, hiperpigmentație

Urticarie 
Noduli fibropruritici (CG)

Prurit sever cervico-facial

Leziuni autoinduse: 
alopecie/pseudo-tundere, piodermită 
traumatică 

Dermatită miliară
Complex eozinofilic felin 
(granulom, ulcer indolent, plăci)

Localizare clasică: triunghi lombosacral, zona ombilicală Localizare clasică: triunghi lombosacral, 
cervico-facial



Ciclul puricilor

Fisa ciob 
german?















# Insectele, hrana și medicamentele

NU UITĂM DE HOT-SPOT!!





Dermatita miliarăAlopecie autoindusă









Complexul eozinofilic felin





Vi se 
propune să 
vă uitați un 
pic la această 
leziune și să 
vă dați o 
părere. Ce 
faceți?



Diagnosticul stării de hipersensibilitate

la înțepătura de purice este diagnostic de
excludere, este bazat pe datele din istoric +
aspectele clinice caracteristice și este
demonstrat în momentul reprovocării cu
saliva de purice și remisia semnelor clinice
la inițierea terapiei antiparazitare.

ELISA IgE test – nu se recomandă

IDT – test valoros pentru emiterea
imunoterapiei; A se interpreta și la 48h

Testul de provocare cu saliva de purice –
gold standard, metodă de research
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Managementul stării 
de hipersensibilitate 
la înțepătura de 
purice. 

Care este cel mai bun 
protocol 
antiparazitar?



Managementul 
stării de 

hipersensibilita
te la înțepătura 

de purice

• Diagnostic de excludere! 

• Managementul corect al dermatitei atopice!

• Ciclul biologic al puricilor

• Biodiversitatea și diferențele din mediu

• Răspunsul individual al fiecărui pacient

• Educarea proprietarilor și menținerea unei 
legături strânse, pe termen lung



Cel mai bun protocol antiparazitar este cel 
perfect adaptat pacientului tău

# nu folosi spot on dacă pacientul tău este 
șamponat frecvent

# nu folosi doar zgardă dacă pacientul tău are 
blană lungă

# nu te baza doar pe un comprimat dacă 
depistezi infestație masivă de purici în mediu-
aplică dezinsecție

# O concentrație cât mai stabilă în organism a 
substanței antiparazitare

# deparazitarea externă lunară pe toată durata 
anului (?!)



In cât timp apare eficiența protocolului 
complex inițiat?        Minim 3 luni!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32593057/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34311929/

Pacientul care suferă
de hipersensibilitate la
înțepătura de purice,
este posibil să solicite
o perioadă mai lungă
de timp!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32593057/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34311929/


Concluzii

• Deparazitarea externă este oblgatorie. Stările de 
hipersensibilitate nu pot fi diferențiate clinic. Este 
nevoie de diagnostic de excludere. 

• Pacientul alergic este special și poate avea nevoie
de un protocol antiparazitar complex:

• Folosirea comprimatelor cu administrate cu o 
frecvență ridicată

• Dezinsecția mediului

• Metode repelente/ extra de protecție asociate

• Educarea proprietarului cu privire la principalele
cauze ale alergiei și managementul împotriva
acestora, reprezintă o prioritate. 



Dar dacă...pacientul meu manifestă semne de dermatită atopică + parazitul surpriză?



FORMULAR DERMATOLOGIC 

DATA & FORMULAR   03. 05. 2022    FC799
NUME PACIENT - Bijoux
SPP & RASA Canis familiaris, York ST, standard
SEX & STATUS HORMONAL mascul, necastrat
VÂRSTA - ani 11 luni KG – 4.3 
CONSTITUȚIA - fina
TEMPERAMENT - linistit
PROVENIENȚA & DEPLASĂRI - NU
ALERGII CUNOSCUTE  - NU
ALTE ANIMALE IN MEDIU – NU
MOD DE VIAȚĂ - casa/apartament 
VACCINĂRI LA ZI      DA
DEPARAZITARE - Parakil la 21 zile, zgardă in trecut
DIETA ACTUALĂ - Belcando puppy  / nr mese pe zi (2)
SCAUNE/ZI  - 1-2                               SCOR FECALE – 4-4,5
SUPLIMENTE - mazare, gogosar, morcov; treat-uri miel + pui

ÎNSOȚITOR  ANAMNDNAA  MMASBBI
TELEFON & EMAIL 07; @yahoo.com
ORAȘ/SECTOR          Constanta

MEDIC REFERENT      
TELEFON & EMAIL
CLINICA       

MEDIC CONSULTANT
SEMNĂTURA ȘI PARAFA

MOTIVUL CONSULTAȚIEI  - prurit generalizat
DATA & DESCRIEREA PRIMELOR SEMNE CLINICE – incepând cu primele zile de viață 
EVOLUȚIA EPISODULUI ACTUAL evoluție cronica de aproape 1 an de zile
DIAGNOSTICE DE CERTITUDINE -
PATOLOGII CONCURENTE –
ULTIMELE ANALIZE DE SÂNGE DE CONTROL -
ISTORIC TRATAMENTE – a fost tratat cu clorhexidina, Triderm (efect bun), Canespor
OBSERVAȚII – istoric de otită?

bonceaana@gmail.com

DR.  ANA MARIA BONCEA
COD 42984

DIPLOMATE EUROPEAN COLLEGE OF 
VETERINARY DERMATOLOGY

03.05.2022

SERVICII VETERINARE DE SPECIALITATE
DERMATOLOGIE | ALERGOLOGIE | OTOLOGIE 

CRITERII FAVROT DERMATITA ATOPICĂ CHECK

1. VÂRSTA AP. SEMNELOR CLINICE <3 ANI ✓

2. INDOOR PREPONDERENT ✓

3. PRURIT CORTICOSTEROID-RESPONSIV

4. INFECȚII CRONICE/RECURENTE MALASSEZIA 

5. MEMBRE ANTERIOARE AFECTATE

6. PAVILIOANE AURICULARE AFECTATE ✓

7. MARGINI AURICULARE NEAFECTATE ✓

8. ZONA DORSALĂ NON-AFECTATĂ ✓

NUMĂR CRITERII 5

EVALUARE ALERGOLOGICĂ

INTENSITATEA & FRECVENȚA  PRURITULUI      - pVAS 8.5  
LOCALIZAREA PRURITULUI & TIP – generalizat

ALTE SEMNE DE HIPERSENSIBILITATE CHECK

1. TULBURĂRI GASTROINTESTINALE

2. CONSUM DE IARBĂ ✓

3. PRURIT PERIANAL

4. RINITĂ/STRĂNUT

5. CONJUNCTIVITĂ

6. REFLEX DORSAL

7. REFLEX OMBILICAL

8. REFLEX OTO -PODAL
NUMĂR CRITERII 1



EXAMEN CLINIC – ASPECT PIELE, BLANĂ, UNGHII| CAVITATE BUCALĂ| T˚| Lc | ASCULTAȚIE
Piele lipsita de eritem, blană ternă, integra exceptie cervical, examen clinic - mucoase rozalii, 
TRC 1 secunda, Ln explorabili arectivi, dentiție ok

EXAMEN OTOSCOPIC – CERUMEN | ERITEM | STENOZĂ +  ++  +++ | examen citologic 
US cerumen +   eritem +   stenoză - ex. citologic -
UD cerumen  +  eritem  +  stenoză - ex. citologic –

BILANȚ DERMATOLOGIC 
Dermatită cronică sever pruriginoasă caracterizata de alopecie cervical dorsal si 
asociată cu otită bilaterală ceruminoasă. 

EXAMENE DERMATOLOGICE COMPLEMENTARE EFECTUATE AZI

- EXAMEN TRICHOSCOPIC – pozitiv spori !!!!!
- EXAMEN CITOLOGIC -
- RACLAT-
- EXAMEN LAMPA WOOD – pozitiv 

INVESTIGAȚII  RECOMANDATE
TESTARE PENTRU DIROFILARIOZĂ

TESTARE INTRADERMICA DE ALERGENI – în așteptare pâna la finele dietei de 
excludere

HARTA LEZIONALĂ

IPOTEZE DE DIAGNOSTIC
- DERMATITĂ ATOPICĂ +/- reacție adversă la hrană
- Hipersensibilitate la înțepătura de purice/alte insecte
- Demodecie, dermatofitoza de exclus

DIAGNOSTICE CONFIRMATE
DERMATOFITOZĂ 
PARAZITISM CU CĂPUȘĂ 

MONITORIZAREA EVOLUȚIEI ÎN PRIVINȚA DIAGNOSTICULUI

- Se va monitoriza răspunsul la dieta recomandată 
- Se recomandă transmiterea veștilor despre evoluție via email la fiecare 2 

săptămâni sau oricând la nevoie

Alopecie + eritem

Scuame generalizat







Examen- Lampa Wood



Raclat



Tricograma



Scotchtest- spate



SERVICII VETERINARE DE SPECIALITATE DERMATOLOGIE | ALERGOLOGIE | OTOLOGIE 

RECOMANDĂRI

MEDICAȚIE
- Se recomandă Itraconazol 100g, doar 50 mg/zi, 7 zile cu 7 zile pauza, minim 8 saptamani.  

DIETA Se recomandă dietă de excludere TIMP DE 8 SĂPTĂMÂNI pentru obținerea diagnosticului de reacție adversă la hrană („alergie alimentară”)! ACEASTA DIETĂ SE VA MENȚINE
STRICT PE DURATA DIAGNOSTICULUI DE ALERGIE ALIMENTARĂ! După cele 8 săptămâni de excludere va urma dieta de reprovocare. Acesta va fi momentul diagnosticului, când pacientul va
fi provocat cu o proteină „nouă” la fiecare 2 săptămâni (pui, vita, peste etc.). Orice reacție alergică (roșeață, scărpinat, lins, semne digestive, etc.) apărută în această perioadă, presupune
revenirea la dieta de excludere până la remiterea semnelor clinice. Pacientul va fi declarat alergic la proteina care a determinat aceste semne si se va evita administrarea ei in dieta
pacientului. Alimente permise: sortimente de hrană uscată – Purina Ha, Royal Anallergenic; tipuri de hrana umeda – conserve SOLO (DRN) de iepure; tipuri de carne – iepure; tipuri de
legume – dovlecel, dovleac, fasole verde, cartof dulce. Se recomandă utilizarea unui bol de ceramică; administrarea hranei se va face în maxim 2 mese/zi; nu atingeți crochetele hranei
uscate cu mâna – folosiți un pahar de plastic special destinat pt această dietă de excludere. Nu sunt permise treat-urile si suplimentele (obligatoriu), jucăriile (ideal), sa consume iarbă.

DEPARAZITAREA EXTERNĂ   NEXGARD  LUNAR – Înainte de testare pentru acest comprimat se recomandă testare pentru dirofilarioză, pentru a demonstra că pacientul este negativ
DEPARAZITAREA INTERNĂ   La nevoie/la fiecare 3-4 luni (Drontal)
EXTRA PROTECȚIE                 În sezonul cald: zgardă antiparazitară schimbată la fiecare 4-6 luni; sau spray repelent pe bază de plante (ex. Vebio cu ulei de neem)
DEZINSECȚIE MEDIU             INSECTICID MEDIU(ex. KO-sect, K-otrine), 1X la 30 zile x 3; a se insista pe locul în care doarme pacientul; 

TOALETAJ
ȘAMPONARE CU clorhexidină (Pyoderm, Virbac)  1x/săptămână, minim 8 saptamani, apoi reevaluare; timpul de acțiune al șamponului trebuie sa fie de minim 10 minute

REFACEREA BARIEREI CUTANATE 
Allerderm, Virbac - Ceramide pipete a doua zi după șamponare; se aplică direct pe piele, din loc in loc; se recomanda aplicarea acestor pipete pentru minim 8 saptamani

MENȚIUNI




