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* Naast bijwerkingen van Bravecto besteden wij in deze fb groep ook
aandacht aan bijwerkingen van andere chemische middelen
tegen teken, vlooien en wormen

Ingrid Delwel Hoogland
Het was zomer 2014.
Ik gaf NexGard en Abiagael kreeg gedragsproblemen en liet alle urine lopen. Precies twee
dagen na de pil. Urine controle bij DA, om uit te sluiten dat het een infectie of
blaasontsteking was.
Urine was normaal. Daarna kon ze minder haar plas ophouden.
Werd gezegd komt door sterilisatie! Maar dat was in 2013.
Toen heb ik de link niet gelegd met de pil.
Bij pil twee, een maand later liet ze weer twee dagen na inname haar plas helemaal lopen.
Toen dacht ik aan die pil.
Omdat ik urine had na laten kijken kon ik precies de datum bepalen van inname pil en
incontinentie.
Ook gedrag weer helemaal fout. Gemeld bij dierenarts. Die meldde het bij fabrikant. Was
niet bekend!
Ze bleef incontinent. Overdag veel uitlaten en in de nacht om vier uur laten plassen. Ze vond
het zelf zo erg dat ze maar bleef likken.
Voor gedrag naar Homeopathische DA acupunctuur.
Van DA pillen voor incontinentie! Die hadden als bijwerking gedragsverandering! Weer terug
bij af.
Déze DA liet ons in de kou staan en zijn naar andere gegaan! Van de fabrikant nooit meer
iets gehoord!

Voor incontinentie problemen met homeopathie en acupunctuur begonnen. Heeft lang
geduurd maar uiteindelijk met de juiste dosering onder controle.
Dachten ermee te stoppen in juni 2016 maar het begon weer in lichte mate.
Dus krijgt ze de caustricum weer.
Na die NexGard ellende ging ze bij oude middelen elke keer na toedienen helemaal uit haar
plaat! Echt een op en neer. Toen legde ik na een tijd de link met pipetten!
We zijn toen met homeopathie gaan ontgiften voor en na toedienen.
Dat maakte dat ze veel stabieler werd.
We zijn nu na haar laatste pipet doorgegaan met ontgiften en eindelijk hebben we onze
Abiagael weer terug. Lekker ontdeugend en altijd vrolijk !!
Hopen dat haar stabiliteit dan blijft!
We zijn overgegaan op Luposan. Helpt en geen beestjes.
Maar haar vacht ruikt, niet vies , maar een wheaten ruikt nooit. Ook is ze erg winderig
ervan.
Gaan volgende maand over op een ander middel.
Menforsan shampoo en Menforsan vlooien teken halsband op natuurlijke basis.
We zijn wel twee jaar verder!!! De kosten zijn voor ons op te brengen gelukkig!
Maar als we van te voren geweten hadden!
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