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Anjing dan kucing merupakan salah satu hewan kesayangan yang sering 

dipelihara banyak orang. Dimana hewan kesayangan ini membutuhkan perhatian khusus 

dari pemiliknya. Karena hewan kesayangan rentan terkena penyakit apabila tidak 

diperhatikan. Penyakit yang timbul pada hewan kesayangan yang tidak diperhatikan 

sering adanya tungau dalam telinga atau ear mites. 

Tungau telinga adalah parasit. Tungau telinga merupakan parasit yang sangat 

kecil yang hidup di telinga anjing dan kucing, dimana pakan tungau tersebut adalah 

darah, yang menghasilkan kotoran pada telinga, dan minyak kulit. Tungau telinga pada 

anjing dan kucing adalah Otodectes cynotis yang biasanya menghabiskan seluruh siklus 

hidup di dalam dan di sekitar saluran telinga.  

Gejala- gejala yang timbul adalah kebanyakan hewan akan menggosok dan 

menggaruk telinga sesering mungkin, tergantung tingkat keparahan. Daerah rambut 

akan rontok dan bisa menyebabkan aural hematoma karena melepuh darah banyak oleh 

pecahnya pembuluh darah kecil antara kulit dan tulang rawan dari telinga yang 

disebabkan oleh menggaruk telinga. Dalam kondisi parah kanal telinga akan berdarah, 

baik darah segar atau kering akan muncul di dalam kanal. Darah kering menyerupai 

bubuk kopi. Apabila semakin dibiarkan akan timbul bakteri dan ragi dapat 

memperburuk peradangan saluran telinga. Tungau telinga sangat umum, tetapi bisa 

menjadi penyakit serius. Jika tidak diobati, tungau akan merusak saluran telinga dan 

gendang telinga sehingga dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen.  

Mendiagnosa tungau telinga terlebih dahuiu dengan pemeriksaan fisik kemudian 

diperiksa dengan menggunakan otoscopic untuk melihat kondisi telinga hewan 
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kesayangan anda. Setelah itu dapat dilakukan dengan swab kotoran dalam telinga untuk 

diuji di bawah mikroskop. 

Untuk pengobatan tungau dapat dilakukan dengan membersihkan telinga hewan 

kesayangan anda setiap hari dan pemberian obat untuk membunuh tungau telinga 

tersebut. Obat yang diberikan adalah obat tetes telinga yang mengandung antiparasit 

seperti pyrethrins; ivermectin; thiabendazole; rotenone dan selamectin. 

Pencegahan penyakit ini adalah telinga hewan kesayangan anda rajin 

dibersihkan setiap hari, amati tingkah laku mereka yang suka menggaruk-garuk telinga. 

Apabila rambut hewan kesayangan panjang dapat dipotong agar lubang telinga tidak 

lembab. 

 

 

 

 


