MED ANLEDNING AV DEN
SENASTE TIDENS DISKUSSIONER
OM BRAVECTO® TUGGTABLETT
FÖR HUND
Den senaste tiden har säkerheten för Bravecto® tuggtablett för hund ifrågasatts i olika tidningsartiklar,
vilket har skapat oro och diskussioner bland hundägare inte minst på sociala medier.
Nedan kan du läsa hur vi ser på de diskussioner som pågår, samt även Läkemedelsverkets uttalande
som finns att läsa på deras hemsida https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/.

VÅR SYN PÅ SAKEN
Bravecto® tuggtablett för hund är ett läkemedel mot fästingar
och loppor som på grund av sin enkelhet och effektivitet snabbt
har nått ut väldigt brett. Läkemedlet skyddar hunden i upp till tre
månader.
Det är därför inte förvånande att det bland alla djurägare som
är måna om sina hundar finns en del som drar paralleller till vårt
läkemedel om hunden drabbas av en allvarlig sjukdom under de
månader då Bravecto® har effekt. Men alla oberoende, löpande
utredningar från Läkemedelsverket och motsvarande myndig
heter runtom i världen visar samma sak: att inga sådana samband
har konstaterats.
Nu kommer Europeiska läkemedelsmyndigheten att göra en
fördjupad utredning, vilket vi välkomnar eftersom det kan lugna
de djurägare som är oroliga.

LÄKEMEDELSVERKETS UTTALANDE
Rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar vid användning
av Bravecto® tuggtablett har inkommit till Läkemedelsverket och
till andra europeiska läkemedelsmyndigheter. Rapporterna är
mycket få i förhållande till antalet behandlade hundar. Det är inte
klarlagt om de misstänkta biverkningarna, som även inkluderar
dödsfall, har samband med läkemedlet. EMA och Läkemedelsverket bedömer att det inte finns skäl att avstå från att använda
Bravecto® tuggtablett, mot bakgrund av dessa rapporter. En detaljerad granskning genomförs inom de närmaste månaderna av
den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för att klarlägga
eventuellt samband.

Vill ni ha mer information kring läkemedlet och biverkningsövervakning eller om ni har ytterligare frågor,
tveka inte att höra av er till oss så ska vi göra vårt bästa för att svara. Tlf: 08-522 21 660.

