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Ik gaf mijn Yorkshire Terrier een BRAVECTO voor teken en vlooien behandeling. Haar
leeftijd was dertien, maar ze was een heel levendig, speels, gezond meisje.
Zes dagen later op onze dagelijkse wandeling werd zij ziek en kreeg diarree. Kort na
thuiskomst begon ze te braken.
In eerste instantie dachten we dat ze iets verkeerds gegeten had, dus we waren
niet ongerust. Twee uur later begon ze bloed te braken. We haastten ons met haar
naar de dierenarts. Tegen de tijd dat ze aankwam, was ze uitgedroogd en zeer
slecht.

Helaas is ze nooit hersteld, en twee dagen later overleed ze. Mij werd verteld door
de dierenarts dat haar organen het hadden opgegeven.
Ik googlede de bijwerkingen van de behandeling en was geschokt. We zullen nooit
zeker waarom ze stierf, misschien was ze gewoon oud, mijn dierenarts deed zijn best
om haar te redden.

Oorspronkelijk verhaal (Engels):

I gave my Yorkshire Terrier a BRAVECTO for ticks and fleas treatment. Her age was
thirteen but she was a bouncy, playful healthy little girl.
Six days later on our daily walk she became ill with diorrea. Shortly after returning
home she started to vomit too.
At first we thought she had eaten something that didn't agree so didn't worry to
much. Then two hours later she started to pass and vomit blood. We rushed her to
the vet, by the time she arrived she was dehydrated and very poorly.
Alas she never recovered and died two days later. I have been told by the vet her
organs had failed.
I googled the side effects of the treatment and was horrified. We will never be sure
why she died, maybe she was just old, my vet did his best to save her.
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