Skydda ditt djur mot fästingar
När ljuset och värmen kommer om våren vaknar en del mindre trevliga bekanta ur sin vinterdvala.
Fästingen sprider sjukdomar som TBE (smittsam hjärnhinneinflammation), Borrelios och Anaplasmos
både till människa och djur. TBE anses smitta direkt vid själva bettet, medan överföring av
mikroorganismerna Borrelia och Anaplasma kan dröja upp till ett dygn.
Det lönar sig således att avlägsna fästingarna. Det redskap vi rekommenderar ser ut som en liten
kofot alternativt en strypsnara, som anläggs runt fästingens hals. ”Kofoten” tycker vi fungerar bäst.
Den finns att köpa på kliniken. Den fungerar dessutom utmärkt även på människor.
Det finns numera ett vaccin mot Borrelia. Grundvaccineringen består av två vaccinationer med tre
veckors mellanrum, därefter en gång årligen.
Receptbelagda fästingmedel:
Bravecto: Tuggtabletter till hund och spot on till katter. Fästingarna måste sätta sig fast på djuret för
att de ska påverkas av medlet. Har effekt i 12 veckor. Förblir verksam även om djuret blir vått. Kan till
hund ges från 8 veckors ålder och vid en vikt av minst 2 kg. Katter måste vara minst 11 veckor och
väga minst 1,2 kg.
NexGard: Endast till hund. Liknande effekt som Bravecto. En tablett har effekt i 4 veckor. Är helt utan
rapporterade biverkningar.
Receptfria fästingmedel:
Exspot vet: Har både en fästingrepellerande och fästingdödande effekt. Detta gör att man på hundar
behandlade med Exspot sällan ser några fästingar. Effekten kvarstår upp till 4 veckor. OBS! får ej
användas på katt!
Frontline vet och Frontline comp: Kan användas på både hund och katt. Medlet angriper fästingars
nervsystem. Effekten kan förbättras genom kombinerad behandling med både Frontline spot-on vet
och Frontline spray. Effekten kvarstår upp till 4 veckor.
Prac-tic: Används på hundar och appliceras på huden i nacken. Dödar loppor och fästingar och ha
effekt i 4 veckor. Ska inte användas på katt.
Scalibor vet: Scalibor är ett hundhalsband som avger ett medel som har både fästingrepellerande
och fästingdödande effekt. Effekten håller i sig i ca 6 månader.
Seresto vet: Halsband finns både för hund och katt, har dödande och avvisande effekt mot
fästingangrepp. Det rekommenderas att fästingar som redan finns på djuret vid applicering
avlägsnas. Förblir verksam även om djuret blir vått. Effekten kvarstår upp till 8 månader. Halsband för
katt ska skrivas ut på recept.
Biverkningar:
Förekommer för nästan alla fästingmedel men är sällsynta.








För Bravecto är sällsynta biverkningar milda och övergående mag-/tarmproblem som diarré,
kräkning, aptitlöshet och dreglande.
För Exspot vet. har det rapporteras om en reaktion i huden på appliceringsstället.
För Frontline har det rapporterats om lokal hudreaktion, ökad salivering och kräkningar. Vid
användning av spray på hund kan ögonirritation förekomma.
För Prac-tic är sällsynta biverkningar en hudreaktion på appliceringsstället samt mag/tarmproblem.
För Scalibor har det rapporterats om lokal hudirritation på halsen i anslutning till kontakt
med Scaliborhalsbandet.
För Seresto har biverkningar i form av håravfall, hudirritation och eksem förekomma. På katt
kan även kräkning och diarré förekomma dock i sällsynta fall.

I mycket sällsynta fall har medlen gett centralnervösa biverkningar som trötthet och vinglighet av
övergående art. Om sådan biverkan inträffar ska djuret omedelbart schamponeras (därigenom
avlägsnas preparatet), alternativt halsbandet tas av, och veterinär kontaktas. Mer information om
preparaten finns naturligtvis i förpackningarnas bipacksedel.
Då fästingburna smittor är en stor hälsorisk för våra djur, rekommenderar vi att hundar och katter
behandlas i förebyggande syfte med någon av dem ovan nämnda medel. Fördelarna som
behandlingen ger överväger risken med de eventuella biverkningarna. Fästingsäsongen kan numera
vara från tidig mars tills rejäl frost åter drabbar oss, dvs. november-december!
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