Bijwerkingen Bravecto
Het persoonlijke verhaal van “Ruby”
(011)

*Facebook Groep: “Is Bravecto Veilig”
Website: www.isbravectoveilig.nl / www.isbravectosafe.com

Dit is Ruby eind 2013.
Zittend met haar pa en kijkend naar
Formule 1! Onze schat

Linda Burger Beckert (Worcester, Western Cape, South Africa)
Ik heb de ziekte van Ruby gerapporteerd aan MSD in Maart 2016. Ik ontving een
zaaknummer nadat ik erom vroeg. Mijn dierenarts gelooft niet dat het Bravecto was dat de
ziekte van mijn hond veroorzaakte. Hij geeft de schuld aan “Pancreatitis” en zei dat de
voeding die hij krijgt de oorzaak ervan was, wat NIET waar is. (NOTE van redactie “Is
Bravecto Veilig”: Pancreatitis, een ontsteking aan de Alvleesklier, wordt vaker als één van de
ernstige complicaties gemeld na Bravecto. Een levensbedreigende aandoening).
Samengevat: Onze gezonde Tekkel van 8 jaar oud kreeg op 24 November 2015 Bravecto
toegediend (dosis: 4.5 tot 10 kg. Mijn hond was 9 kg op 13 December 2015) .

Het litteken waar ze gewond raakte. Volgens mij leidden haar zwakke spieren tot het ongeluk.
De vacht is nog dun, en ze had nog steeds jeuk eind Februari begin Maart (2016).

Dit is Ruby op 03 maart 2016, aan het eind van
een lijdensweg van 3 maanden. Nu is ze 9 jaar oud.

Ik zag dat de spieren in haar poten zwak verzwakt waren. Ze moest gehecht worden, nadat
ze een ongeluk had, mede veroorzaakt door de spierzwakte. Ze braakte dik, geelachtig
braaksel. Ik heb geen datums genoteerd, omdat ik toen nog niks vermoedde.
Na 25 December 2015 werd ze slechter en braakte heftig. Ze kon geen voedsel meer binnen
houden. Ze heeft toen meer dan een week niets gegeten. Ze was totaal lusteloos, en had
pijn. Ze had nergens meer belangstelling voor. Ze dronk heel veel water. Ze was duidelijk
erg ziek. Haar urine was donkergeel. Het wit van haar ogen was geel. De huid op haar buik
was geel. De binnenkant van de oren was geel. Ze verloor heel veel gewicht... 8,3 kg op 4
januari. Ik was erg bezorgd ! (NOTE van redactie “Is Bravecto Veilig”: Bij Pancreatitis is een
belangrijk symptoom het verlies van heel veel gewicht in hele korte tijd).
Op 4 Januari 2016 heb ik haar meegenomen naar de dierenarts. Bloedonderzoek gedaan.
Daaruit bleek dat Ruby een laag gehalte rode bloedcellen had (anaemie) en heel hoog aantal
witte bloedcellen (strijd tegen ontsteking). Geen “Lyme Disease”. De lever was klein...dat
hepatitis uitsluit (dan is de lever vergroot). De galblaas was vol met slijm. De nieren waren
onder stress. Er was een massa (?) in de maag die het maken van een echo moeilijk maakt.
Op de derde dag bleek uit de tests dat er sprake was van “Pancreatitis” (ontsteking van de
Alvleesklier). De dierenarts was zeer bezorgd over de lever! (mijn dierenarts wijt de
Pancreatitis aan het voedsel dat ik mijn hond geef. Ik geef Hills hondenvoer en kook speciaal
voor haar kip en groenten. Kleine hoeveelheden rauw vlees. Ze krijgt geen snoep of
ongezonde voedingsmiddelen. We passen op haar gewicht. Ze is gezond, en er wordt goed
voor haar gezorgd. Er zijn geen giftige planten in de tuin, Ze komt niet in de straat bij
andere mensen.
In Januari en Februari 2016 was ze als een gek aan het krabbelen en jeuken. De huid zag er
slecht uit. Urine was helder op 29 Januari. Ze ontving alleen medicatie voor misselijkheid en
om de darmen te stimuleren. Ze was 3 dagen bij de dierenarts en ontving antibiotica (voor 1
dag). Ze kreeg blikken dieetvoedsel, maar die weigerde ze te eten. Ik ontdekte de Facebook
pagina “Does Bravecto Kill Dogs” en kreeg daar wat hulp/advies.

De hondenpagina in Zuid-Afrika heeft me uit de groep gezet, omdat ik mensen ging
waarschuwen.
Midden Maart 2016 besefte ik dat Ruby het heeft gered. Ik weet niet of er nog slechte
gevolgen zullen zijn, maar ze rent en speelt weer. En ze is genezen met hetzelfde voedsel
waarvan de dierenarts eerder beweerde dat dit haar ziek had gemaakt.
Dat Bravecto de oorzaak zou kunnen zijn was nieuws voor de dierenarts. “Het was voor het
eerst dat iemand de link legde”, zoals hij het zei. Hij zei verder dat hij het in de gaten zou
houden, en andere honden zou bekijken voor dezelfde symptomen. Maar ze verkopen nog
steeds Bravecto......
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