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Ik ben een fokker van nationaal kampioen oude bloedlijn Duitse herders (GSD) en
mijn honden krijgen de beste zorg, de beste voeding, enz..
Vorig jaar, toen ze werden gezien door de dierenarts voor routinecontrole - in
perfecte gezondheid tijdens het bezoek aan de dierenarts - werd door haar
aanbevolen om ze over te schakelen naar Bravecto.
Mijn honden begonnen binnen een dag te braken, wilden niet eten, waren
lusteloos, depressief.

Binnen vijf dagen kregen ze last van het uitbreken van rode zweren en begonnen ze
met intens krabben. Bij het onderzoek zei de dierenarts dat ze geen idee had wat er
mis was.
Maanden later, toen ze weer Bravecto kregen, hebben zich exact dezelfde problemen
voorgedaan. Ik ben zeer ervaren met de verzorging van de dieren, en ook enkele
van mijn vrienden, die ook uitstekende fokkers zijn. Een aantal van hen hebben
dezelfde problemen ervaren met hun honden toen Bravecto werd gegeven.
We hebben geprobeerd om overeenkomsten te identificeren en het enige ding
gemeen onder alle honden is dat zij Bravecto ontvingen.
GEBRUIK DIT PRODUCT NIET, EN RAPPORTEER BIJWERKINGEN AAN MSD/MERCK OF DE
FDA (USA).

Original message: I'm a breeder of national champion old bloodline German
shepherds (GSD) and my dogs receive the best of care, best nutrition, etc.
Last year when they were seen by the vet for routine checkup and in perfect health
during the visit with the vet, she recommended I switch them to Bravecto.
My dogs began vomiting within a day, wouldn't eat, lethargic, depressed. Within five
days they began getting outbreaks of red sores and intense scratching. Upon
examination, the vet said she had no idea what was wrong.
Months later when they received the Bravecto again, the exact same issues occurred.
I'm very experienced with animal care and so are some of my friends who are also
excellent breeders and several of them experienced the same issues with their dogs
when they were given Bravecto.
We attempted to identify any commonalities and the only thing in common among all
the dogs is that they received Bravecto.
DO NOT USE THIS PRODUCT AND REPORT ISSUES TO MERCK AS WELL AS THE
FDA.
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