
Bijwerkingen Advantix 
Het persoonlijke verhaal van “Terry” 

(092)  
Naast het middel Bravecto (hoofdmoot op deze pagina’s) besteden we hier ook 

aandacht aan andere chemische teken- & vlooienmiddelen en de bijwerkingen die de 
eigenaar van een hond of kat heeft ervaren. 

 
Facebook Groep: Is Bravecto Veilig 
Website: www.isbravectoveilig.nl  

 
 

 

 

Familie Boesten -  31 oktober 2016  

Hier dan het verhaal van Terry,die nu 18.7 jaar is 

Ik merkte al vaker dat Terry na een pipet Frontline wat depri was. 

ik ben toen overgestapt op Advantix wat lang goed gegaan is, maar de laatste keren merkte 

ik ook dat hij er echt een paar dagen niet lekker van was . 

In mei dit jaar (2016) had hij net een paar dagen Advantix op. Onze toen nog zwangere 

dochter was met haar honden hier toen er aangebeld werd. De honden begonnen te blaffen. 

Terry viel schuimbekkend om en liet zijn urine lopen en krijste als een varken. Het ging door 

merg en been. 

Dit was op een zaterdag en we moesten naar een andere DA. 

Meteen oraal valium erin, dat werkte niet, infuus ging niet makkelijk, 2 prikken en eindelijk 

kreeg ze hem onder gehele narcose . Dit heeft een dik uur geduurd. 

Gezien zijn leeftijd wilde ze hem meteen laten inslapen, dat wilden wij niet en zeker niet in 

de praktijk. De Dierenarts zei: “Ja maar hij merkt het nu toch niet.” Wij hielden onze poot 

stijf . 

http://www.isbravectoveilig.nl/


We besloten om hem mee naar huis te nemen en kijken hoe het verliep. Anders zou ze ’s 

avonds  komen om hem in te laten slapen. Maar ze stond er niet achter dat het van de 

Advantix zou kunnen komen , haar collega wel. 

Toen hij wakker werd was hij totaal blind en liep overal tegen aan, maar na een uurtje zagen 

we duidelijk verbetering . De dierenarts belde en wij zeiden dat we het nog  even wilden 

aankijken. 

Zondags ging het al een heel stuk beter en ‘s maandags rende hij al weer vrolijk rond. 

Ik ben ‘s maandag naar de DA terug gegaan , om te vertellen hoe het ging Hij kreeg pilletjes 

voor de bloedvaten in zijn hersenen, die deden niet veel en ben ik mee gestopt . Wel orale 

valium mee genomen .Voor het geval er weer een aanval zou komen. 

Mijn eigen dierenarts zegt wel dat het van de Advantix zou kunnen komen , het staat ook in 

de gebruiksaanwijzing dat er neurologische klachten van kunnen komen. 

Hij word al jaren niet meer ingeënt omdat ik hier zo bang voor was. 

Hij heeft geen aanval meer gehad en ik geef geen gif meer. Nu krijgt hij “Billy no mates” en 

“biospotmix” en daar doet hij het prima op. 

 

- Bijwerkingen Advantix –  
 
(vermeld in de bijsluiter van Advantix: )  
 
6. BIJWERKINGEN 
Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt 
aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en 
verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. 
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels 
optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij 
honden ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen, zoals incoördinatie, tremor en 
depressie gerapporteerd. 
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden 
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient.Na gebruik de handen grondig wassen. Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen.Personen 
met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of 
de mond vermijden. Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien Huid - of 
oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen. Niet eten, drinken of roken 
tijdens de toediening 
 
Imidacloprid (de werkzame stof) is een systemisch insecticide. Het overstimuleert het zenuwstelsel, waarna het dier 
eerst enorm actief wordt en vervolgens aan de gevolgen daarvan sterft .  


