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Ringo was gediagnosticeerd met demodex schurft en de dierenarts zei dat deze pil hem niet
alleen zou beschermen tegen vlooien en teken, maar ook de mijten die de schurft
veroorzaakten, zou doden. Hij was nog maar 4 maanden oud, maar de dierenarts zei dat,
omdat hij binnen de "passend gewicht grenzen" (iets meer dan 10 lbs = 4.5 kg, red.) was,
de pil veilig zou zijn.
We hadden geen slechte berichten gehoord over Bravecto, dus we vertrouwden dat onze
dierenarts wist wat hij deed. Het droevigste en meest frustrerende feit is dat we andere
alternatieven hadden kunnen gebruiken, die onaangenaam kunnen zijn en langer duren om
te werken, maar zouden in ieder geval niet levensbedreigend zijn geweest.

Mijn hart brak om hem te zien lijden zoals hij de afgelopen 2 dagen heeft gedaan. Op basis
van zijn symptomen (lusteloosheid, niet eten en heel veel drinken, uitdroging) dachten we
dat hij misschien iets had gegeten, dat hem ziek gemaakt had. John nam Ringo gisteren mee
naar de dierenarts, omdat de symptomen steeds erger werden, en zijn buikje was strak en
opgezwollen.
De dierenarts vertelde hem dat het waarschijnlijk een parasiet in de maag was, of iets dat hij
had gegeten dat darmverstopping veroorzaakt. Hij gaf Ringo een klysma om te zien of dat
de druk zou verlichten, en stuurde hem vervolgens naar huis met een antibioticum en een
aantal pillen voor misselijkheid. Wisten wij veel dat niets hem zou gaan helpen.
Vanochtend was hij slechter, hij voelde zich niet prettig, we kregen hem niet zover dat hij
iets zou gaan eten of drinken. Zijn buik was opgeblazen, en zijn ademhaling werd steeds
moeizamer.
John belde de dierenarts weer en hij vertelde hem om Ringo naar het kantoor te brengen en
hij zou er in 30 minuten zijn.
Gedurende de volgende 15 minuten toen John zich klaar maakte om te vertrekken, wilde
Ringo steeds naast hem zijn, iedere keer als John zich verplaatste, ging hij ook mee. Toen
John hem oppakte om hem te troosten, verloor hij de controle over zijn lichaamsfuncties,
slaakte een lange kreun, en zijn kleine lichaam verslapte.
We waren er allebei kapot van. In slechts een week veranderde hij van een gezonde, actieve
en energieke pup in een pup die worstelde om in leven te blijven. Al zijn symptomen leken te
wijzen op vergiftiging. Ik weet geen andere conclusie om te trekken, dan dat de pil
de oorzaak is.
14 juni 2016 - Update op de eerste bevindingen met de autopsie van Ringo:
Volgens onze dierenarts zat er niets in de maag of darmen (dus geen verstopping zoals
eerder gedacht), was hij gewoon “vol vocht " , en had een "lever kwestie ". We wachten nog
steeds op een aantal meer testresultaten en dan moet er een officiële rapportage komen.
Wij hebben ook het verzoek gedaan dat de hersenen en het ruggenmerg worden getest.
Op dit moment lijken nier- en leverfalen de belangrijkste oorzaken ... dat NIET zonder
waarschuwing bij een overigens gezonde 4 maanden oude pup zou zijn gebeurd zijn.
Alstublieft LEES en DEEL deze site (Facebook groep “Does Bravecto Kill Dogs”, red.) voordat
je Bravecto geeft aan je hond!!!! Ringo onze “Heeler” kreeg Bravecto een week geleden, en
na twee dagen bij de dierenarts met alle genoemde problemen, overleed vanmorgen. De
dierenarts denkt niet dat het Bravecto was, maar er wordt autopsie gedaan.Ik weet dat hij
gezond was, en ging snel achteruit binnen 48 uur. John Griffin en Alyson Holman Griffin
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