Bijwerkingen Bravecto
Het persoonlijke verhaal van “Tasha”
(raszuivere Collie)
(007)

*Facebook Groep: “Is Bravecto Veilig”/ Website: www.isbravectoveilig.nl

Het persoonlijke verhaal van Tasha, een raszuivere Collie
Albert Karen Burgin, Lyons, New York
27 december 2015 – Onze 6 jaar oude, raszuivere Collie Tasha werd ziek met een “autoimmuunziekte één week nadat ze Bravecto had gekregen. Voor die tijd was ze hét voorbeeld
van gezondheid.
Ze overleed op 20 November 2015 nadat ze twee maanden werd behandeld met prednison.
De dierenarts probeerde ons te vertellen dat ze met rattengif of antivries in aanraking moet
zijn geweest. Voor onze privacy hebben we een 7 feet (= 2,13 meter) hoog houten hek om
onze tuin, en geen van onze buren gebruikt rattengif. Het is gewoon niet mogelijk.
Nu hebben we ontdekt na contact met Collie fokkers overal in het land dat Collies nooit
Bravecto mogen krijgen, tenzij ze van tevoren een genetische test hebben ondergaan voor
het MR1-gen. Waarom heeft onze dierenarts dit niet verteld, in plaats van erop te staan dat
Bravecto een veilig middel was!! We hebben het de dierenarts zelfs gevraagd “Is het veilig

voor Collies?” Onze Toy Poodle en Bichon hebben ook Bravecto gekregen, en die hadden
geen bijwerkingen.
Deze “medicatie” zou nooit gegeven moeten worden aan die rassen, die als “gevoelig”
bekend staan; rassen die het MR1 defect hebben in hun genen. Sinds Tasha’s dood hebben
we alleen al in onze omgeving gehoord van weer vier honden die zijn overleden nadat ze
Bravecto hebben gehad. Wij zullen onze dierenarts nooit meer vertrouwen! Hoeveel honden
moeten er nog sterven voordat dit middel van de markt gehaald wordt?
Albert Karen Burgin Toegevoegd ter informatie, Tasha’s gehalte aan rode bloedcellen daalde
bijna naar nul binnen een week na inname van Bravecto. Haar gehalte witte bloedcellen
daarentegen was erg hoog. Haar tandvlees was bloederig, en bleek wit. Ze had bloederige
pijnlijke plekken op haar buik. De dierenarts zei dat als we haar toen niet meteen hadden
gebracht, dat ze dan waarschijnlijk al dood was gegaan op dat moment. Met de behandeling
steeg haar gehalte aan rode bloedcellen, en daalde weer, bijna wekelijks.
Na ongeveer 6 weken van behandelen, vertoonde ze tekenen van geelzucht, een indicatie
van leverproblemen. Uiteindelijk stortte ze in, en stierf in mijn armen toen ik probeerde haar
op de been te helpen...........Ik betwijfel of ik dat moment ooit nog zal vergeten.

Website: www.isbravectoveilig.nl
Facebook Group: “Is Bravecto Veilig”

Bezoek de volgende Facebook groep om met anderen te spreken die ook ernstige
bijwerkingen hadden bij hun hond (Engelstalig)
Visit this next Facebook Group to talk to other people who had serious adverse
reactions with their dog too:
Facebook Group: “Does Bravecto Kill Dogs”

