Bijwerkingen Bravecto
Het persoonlijke verhaal van “Nyla”
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Het persoonlijke verhaal van Nyla (Duitse Herder)

Lori B., Canada :
Nylas verhaal!!
Op 2 mei 2016 gaf ik mijn hond Bravecto! Mij is niet verteld wat er zou kunnen gebeuren, of
over bijwerkingen! (Ik neem de volledige verantwoording voor het feit dat ik geen fatsoenlijk
vooronderzoek heb gedaan!). Een aantal uren na inname van de tablet had mijn gezonde
meisje massale diarree! Ik begon met haar voeding te geven tegen diarree, maar niets hielp
voor haar. Ik had steeds contact met haar dierenarts!
Op 7 mei had mijn meisje nog steeds massale diarree, maar was wel actief, en had geen
andere symptomen. Mijn dierenarts heeft dit gerapporteerd bij de fabrikant MSD/MERCK als

een bijwerking en er werd gestart met “Scour Solution” (adm.: een middel tegen diarree bij
honden - actieve ingrediënten: Neomycin Sulfate dat diarree veroorzakende bacteriën doodt,
en Methscopolamine Bromide dat vochtverlies beperkt).
De diarree hield op tijdens de medicatie, maar begon meteen weer nadat met het medicijn
werd gestopt!
Op 9 mei nam ik zelf contact op met MSD/MERCK, en wilde in gesprek over wat er gaande
was! Ze benaderden me vriendelijk, en wisten van de zaak van mijn hond. Iemand zou me
op die dag terugbellen. Maar niemand belde!
Op 11 mei was mijn hond Nyla ontzettend ziek met diarree, en werd heel lusteloos. Ik nam
contact op met MSD/MERCK en vertelde dat ik Nyla zo snel mogelijk naar de dierenarts wilde
brengen, en dat ik verwachtte dat de kosten voor behandeling en tests voor hun rekening
was. De fabrikant nam contact op met mijn dierenarts, en ze betaalden voor de kosten van
de dierenarts, ontlastingonderzoek, bloedonderzoek, en medicatie. Nyla werd gezet op
Panacure (ontwormmiddel) en Metronizadole (tegen bacteriën enz.).
NOTE “IS BRAVECTO VEILIG”: Dit zien we dus helaas vaak gebeuren wanneer iemand
met vermoedelijke bijwerkingen na Bravecto bij de dierenarts komt. Men gaat aan
“symptoombestrijding” doen (diarree bestrijden), zonder de bijwerkingen van het middel
Bravecto als optie serieus te overwegen. En weer een chemisch goedje erbij in stoppen....
Uit het labonderzoek bleek dat Nyla een hoog creatinine-gehalte had (=nierfunctieproblemen, adm.), verhoogde witte bloedcellen (EOS en WBC) en een verhoogd “potassium
chloride”.
Haar ontlastingonderzoek was negatief voor parasieten! Dat wist ik allang!!
Nadat ik mijn dierenarts sprak deed ik een hoop onderzoek, en besloot haar Florentero te
geven (=probiotisch voedingssupplement, adm.). Ik realiseerde me dat na alle diarree ze
waarschijnlijk geen gezonde bacteriën meer in haar darmen had om te helpen met de
opname van de voeding. Dag 2 op dit middel en haar stoelgang was weer terug naar
normaal! Ik weet niet hoe lang het zal duren, maar ik weet wel dat mijn meisje dit product
(Bravecto, adm.) nooit meer zal krijgen!! Hartelijk dank aan de fokker van mijn hond voor
het luisteren, en het doen van onderzoek voor mij!
Update 24 mei 2016 (via fb group DOES BRAVECTO KILL DOGS):
Nyla is nog steeds ziek!
Ik dacht dat het beter met haar ging! Ik heb berichten gelezen over Melkdistel en andere
ontgiftingsmiddelen, om het uit haar lichaam te krijgen. (Nieuwe update volgt mogelijk nog,
adm.)
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