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                                                      Wrex 

 

Adam Tanner, Forest City, North Carolina, USA -  08 Oktober 2016  

  

Begin augustus gaven we Wrex Bravecto. Hij toonde geen symptomen of ziekte. Op 31 

augustus vertrokken we en verbleef hij voor een week bij onze dierenarts. We hebben 

besloten om hem te laten castreren terwijl we weg waren. We dachten dat het makkelijker 

voor hem zou zijn om uit te rusten. 

Hij werd op die dag gecastreerd, diezelfde avond deden we navraag en alles was prima. 

Hij begon op zaterdag te braken, stortte in op zondagavond, en op dinsdagochtend was hij 

dood.  

We waren in het buitenland, en helaas werden mijn instructies om contact met ons op te 

nemen niet opgevolgd, en ik werd niet in kennis gesteld dat er iets mis was tot 

http://www.isbravectoveilig.nl/


maandagavond. Ik kortte mijn reis in, en vloog zo snel als ik kon terug. Hij stierf terwijl ik 

boven de Atlantische oceaan vloog. 

De autopsie resultaten tonen aan dat hij “leverfalen” had, die leidde tot een zweer in zijn 

darmen. De castratie verergerde het probleem, waardoor hij 3 liter gestold bloed in zijn buik 

had, die uiteindelijk leidde tot een zware hartaanval en zijn dood. 

Hij toonde geen symptomen totdat het te laat was, en ik vertrouw onze dierenarts 

genoeg dat ik weet dat ze alles geprobeerd hebben.  Ze hebben alles gedaan wat ze konden 

doen, en waren bij hem toen hij overleed om 03:00 uur ’s ochtends op die dinsdag.  

Het is niet standaard om bloedonderzoek te doen voorafgaande aan een routine-operatie als 

deze en er leek niets met hem aan de hand, dus er was geen noodzaak voor. 

 Als uw hond dit heeft genomen zou ik aanbevelen zo snel mogelijk een bloedonderzoek te 

laten doen voor uw eigen zekerheid. 

Wrex werd 2 jaar oud op 27 augustus en voorafgaand aan de reis was ik nooit langer weg 

van hem dan een paar uur sinds hij 6 weken oud was. Ik heb nooit echt afscheid van hem 

kunnen nemen. 

 

Het is al ongeveer een maand geleden, en ik betrap mezelf er steeds op dat ik zit te staren 

naar zijn foto. Steeds kijkend in mijn achteruitkijkspiegel naar zijn enorme hoofd, en 

verwacht nog steeds om zijn grote flapvoeten te horen wanneer hij de hoek om komt. 

Ik mis hem elke dag, en ik zal mijn harige eland nooit vergeten. 

 

© facebook groep “Is Bravecto Veilig”                                        
website www.isbravectoveilig.nl  

Bron: facebook groep “Does Bravecto Kill Dogs”  

 

Oorspronkelijk verhaal: 

 We gave Wrex Bravecto at the beginning of August. He showed no symptoms or 
illness. On August 31st we left him to board for a week with our vet. We decided to 
get him neutered while we were gone as we figured it'd be easier for him to rest. 

 He was neutered that day, we checked back that evening and everything was fine. 
He began vomiting on Saturday, collapsed Sunday night, and was dead by Tuesday 
morning. 

 We were out of the country and unfortunately my instructions to get in touch with 
us were not followed and I wasn't notified there was something wrong until Monday 
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evening. I cut my trip short and flew out as soon as I could, he died while I was over 
the Atlantic.  

The necropsy results show that his liver was failing, which lead to an ulcer in his 
intestines. The neutering exasperated the problem, which lead to 3 liters of 
uncoagulated blood in his abdomen, that eventually lead to a massive heart attack 
and his death. He showed no symptoms until it was too late and I trust our vet 
enough that I know they tried everything, they were doing everything they could and 
were with him when he died at 3am on that Tuesday. 

 It's not standard to run blood tests prior to a routine surgery like that and as he 
didn't show anything wrong, there was no need to. If your dog has taken this I'd 
highly suggest you get some blood tests run ASAP for your own safety.  

Wrex turned 2 on August 27th and prior to the trip I'd never been away from him for 
more than a few hours since he was 6 weeks old. I never got to say a real goodbye 
to him.  

It's been about a month and I still catch myself staring at his pictures, still checking 
my rear view mirror for his giant head, and still expecting to hear his big floppy feet 
coming around the corner. I miss him every day and will never forget my fuzzy 
moose. 

 

Source: facebook group:  “Does Bravecto Kill Dogs” 


