Din hund kan også få

Borrelia!
Tekst: KLARTXT

Selvom sæsonen for skovflåter så småt er ved at klinge af, så kan man stadig være så uheldig at
træffe dem i stort tal på efterårets jagter. Og mange vælger også at tage hunden med på jagt i
Sverige, hvor flåt problemerne er endnu større end i Danmark.
De fleste er klar over, at man kan få borrelia, og at det er en rigtig ubehagelig sygdom. Men
også hunde kan få borrelia. Symptomerne hos hunden er feber, træthed, hævede lymfeknuder,
ømhed i led og muskler, lammelse af ansigtsnerven og ændringer i hundens normale adfærd.
Ved angreb på nervesystemet kan der også forekomme epileptiske anfald og
funktionsforstyrrelser af hjertet. Så det er heller ikke nogen rar oplevelse for hunden at få
borrelia, selvom de ofte kommer sig relativt hurtigt med en antibiotika behandling.
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Tyggetabletter

Men hvad kan man gøre for at undgå, at hunden bliver syg. Jeg har taget et kik på nogle af de
mest brugte, og effektive, præparater på markedet. De to første, NexGard og Bravecto, er på
recept. De er begge to tyggetabletter (selvom mine egne hunde mere sluger end tygger dem –
de smager åbenbart rasende godt for en hund), og virkningen af NexGard holder i en måned,
og Bravecto holder i hele tre måneder. Fælles for dem begge er, at de først virker, når flåten
begynder at suge blod. Derfor er der også en risiko for, at hunden under uheldige
omstændigheder kan blive smittet alligevel. Til gengæld kan hunden svømme lige tosset, den
vil, også lige efter indtagelsen af tyggetabletten, og man behøver ikke tænke på, om det nu er
sikkert at have hunden i sofaen eller lade børnene klappe den.

Spoton

Det er til gengæld et issue med de to andre produkter, Frontline og Bayvantic, som er såkaldte
spot‑on produkter. Det betyder, at man drypper produktet direkte på huden i nakken på
hunden. Det tager et stykke tid, før præparatet har fordelt sig ud over hele hunden – ca. to
dage – og i det tidsrum må hunden helst ikke komme ud at svømme, ligesom man heller ikke
bør lade børn og barnlige sjæle klappe hunden eller lade den opholde sig i møbler, hvor
familien selv har tænkt sig at være. Disse produkter er altså lidt mere sarte overfor
påvirkninger udefra end de to første, og man skal også omgå hunden mere forsigtigt de første
par dage. Til gengæld slår de flåten ihjel, inden den når at suge blod, da det aktive stof er i
fedtlaget på overhuden af hunden. Man skal dog alligevel være lidt forsigtig, for det er ikke
sikkert, at præparatet er fordelt ud over hele hunden, så enkelte flåter kan under uheldige
omstændigheder alligevel sætte sig fast og måske overføre sygdomme.

Livrem og seler

Hvis man ved, at man skal et sted hen med hunden, hvor der er mange flåter, som f.eks.
Sverige, så kunne man overveje en kombination af en tyggetablet og et spot‑on middel. Hvis
det ene middel kikser en smule, så kan det andet måske opfange den flåt, som var på vej med
en dosis borrelia eller andet ubehageligt.
Nogle vil måske kalde det at gå med livrem og seler – men hvorfor egentlig ikke, når man nu
ved, at risikoen er der?
Du kan læse mere om de fire produkter på de næste sider.
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NexGard

NexGard anvendes til behandling af angreb med
lopper og flåter hos hunde og indeholder det
aktive stof Afoxolaner.
Det udleveres kun efter recept.
NexGard dræber lopper i løbet af 8 timer og
flåter i løbet af 48 timer. Efter indgivelse holder
virkningen sig i mindst 5 uger mod lopper og op
til 4 uger mod flåter.
Det aktive stof i NexGard, Afoxolaner, dræber
parasitter, der lever på eller i huden eller i
pelsen på dyr, såsom lopper, flåter og mider. For
at det aktive stof virker, skal lopper og flåter
først hægte sig fast i huden og begynde at suge
blod, og derfor kan risikoen for sygdomme
overført fra parasitter ikke helt udelukkes.
NexGards effektivitet er undersøgt i både
laboratorieundersøgelser og feltstudier. I en EU‑
feltundersøgelse med 146 hunde med angreb af
lopper og/eller flåter var en enkelt behandling med NexGard effektiv i op til 30 dage efter
behandlingen. NexGard reducerede antallet af lopper og flåter med mindst 98 % og var mindst
lige så effektivt som et spot‑on‑lægemiddel, der indeholder pyriprol (et andet lægemiddel mod
lopper og flåter).
Produktet bør ikke bruges til drægtige eller diegivende hunde, da effekten ikke er undersøgt.
Vask hænderne efter at have håndteret produktet.

Bravecto

Tyggetablet til behandling af flåt‑ og loppeangreb
hos hunde, som indeholder det aktive stof
Fluralaner.
Det udleveres kun efter recept.
Det giver øjeblikkelig og vedvarende virkning på
lopper i 12 uger og øjeblikkelig og vedvarende
virkning på flåter i 12 uger.
Lopper og flåter skal bide sig fast på værten og
starte indtag af føde, før de udsættes for det aktive
stof. Effekten indtræder inden for 8 timer, efter
lopper har bidt sig fast, og 12 timer efter
flåter har bidt sig fast.
Parasitten skal have startet indtag af føde fra
værten, før den udsættes for Fluralaner, derfor kan
risikoen for sygdomme overført fra parasitter ikke
udelukkes.
På grund af manglende data bør det ikke anvendes
til hvalpe under 8 uger og/eller hunde, der vejer
mindre end 2 kg.
Bravecto kan bruges til drægtige og diegivende
hunde.
Tyggetabletterne må ikke knuses eller deles.
Vask hænderne grundigt med vand og sæbe straks
efter håndtering af produktet.
28

Frontline Combo vet.

Spot‑on opløsning til hund.
Anvendes mod angreb af lopper, flåter og/eller
bidende lus hos hunde.
Præparatets virkning over for flåter varer i op til 4
uger.
Det aktive stof Fipronil dræber lopper inden for 24
timer og flåter og lus inden for 48 timer efter at
produktet er påført hunden.
Præparatet kan anvendes under drægtighed og
diegivning.
Frontline påføres i nakken lige foran skulderbladene.
Anbring toppen af pipetten på huden og klem pipetten
adskillige gange for at få indholdet fuldstændig ud og direkte ned på huden på ét og samme
sted. Påfør Frontline på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af. Undgå også at dyr slikker
hinanden efter behandlingen.
Undgå badning inden for 2 dage efter behandling med præparatet og badning hyppigere end
en gang om ugen, da der ikke foreligger nogen undersøgelser om, hvordan dette påvirker
præparatets virkning.
Enkelte flåter kan, trods behandling, sætte sig fast. Derfor kan overførsel af sygdomme ikke
helt udelukkes, såfremt betingelserne er ugunstige.
Omgå hunden med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især for børn). Dette kan
f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr må IKKE gives lov til at
sove sammen med deres ejere/husets børn.
Frontline kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne hos mennesker. Undgå derfor
kontakt med mund, hud og øjne. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker,
vaskes hænderne med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der
skylles omhyggeligt med vand.
Vask hænderne efter brug.
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Bayvantic Vet.

Spot‑on opløsning til hund.
Bayvantic Vet. indeholder Imidacloprid og Permethrin.
Bayvantic virker både afskrækkende og giftigt på flåter i 4 uger.
Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed
inden for 2 dage efter behandling. Det anbefales at fjerne disse
flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig
og suge blod.
Én behandling har afskrækkende (”anti‑blodsugende”) virkning på
sandfluer i 2 uger, på myg i 4 uger og på almindelige stikfluer i 4
uger.
Bør ikke anvendes til hvalpe under 7 uger.
Kan anvendes under drægtighed og diegivning.
Enkelte flåter kan, trods behandling, sætte sig fast. Derfor kan
overførsel af sygdomme ikke helt udelukkes, såfremt
betingelserne er ugunstige.
Påfør Bayvantic på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af.
Undgå også at dyr slikker hinanden efter behandlingen.
Bayvantic er særdeles giftigt for katte og kan være livsfarligt for dem. For at forhindre at katte
ved et uheld bliver forgiftet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte indtil påføringsstedet
er tørt. Det er vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker på den behandlede hunds påføringssted.
Søg straks dyrlæge hvis dette sker.
Hunden må IKKE få adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter
påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet.
Bayvantic forbliver virksomt, også selvom dyret bliver vådt. Imidlertid bør langvarig, intens
udsættelse for vand undgås. I tilfælde af hyppig udsættelse for vand kan virkningen nedsættes.
Omgå hunden med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især for børn). Dette kan
f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr må IKKE gives lov til at
sove sammen med deres ejere/husets børn.
Vask hænderne grundigt efter brugen.

En ekstra bonus ved alle de nævnte midler mod flåter er,
at de også er meget effektive mod lopper. De er flere
midler mod flåter og lopper end de her nævnte, og din
dyrlæge kan garanteret hjælpe dig, hvis du har
spørgsmål om bekæmpelse af utøj på din hund.
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