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LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR HOS DJUR 2018, DEL 4

Vaccinationsbiverkningar 
rapporterade hos hund

Under 2018, liksom tidigare år, 
rör de flesta rapporterna hos hund 
vaccinationsbiverkningar (Figur 
1). I Tabell 1 (sid 26) ges en kortfat-
tad beskrivning av de rapporterade 
vaccinationsbiverkningarna.   

De basvacciner som finns för hund 
inkluderar vacciner mot valpsjuka, 
infektiös hepatit (HCC) och parvovirus-
infektion. Till detta kommer vacciner 
mot kennelhosta (vaccin mot parain-
fluensavirus eller kombinationsvaccin 
mot parainfluensavirus och Bordetella 
bronchiseptica-bakterier), rabies, bor-
relios, herpesvirusinfektion, leptospiros 
och leishmania. De här aktuella vacci-
nerna är: Nobivac DHPPi vet, Versican 
Plus DHPPi, Eurican DHPPI2 vet och 
Canigen DHPPi som är vacciner mot 
valpsjuka, infektiös hepatit, parvovirus-
infektion och parainfluensa, Nobivac Pi 
vet och Versican Plus Pi som är vacciner 
mot parainfluensa, Nobivac KC vet som 
är ett vaccin mot parainfluensavirus 
och Bordetella bronchiseptica-bakte-
rier, Nobivac Rabies vet och Versiguard 

Rabies vet som är vacciner mot rabies, 
Eurican Herpes 205 som är ett vaccin 
mot herpesvirusinfektion, Nobivac L4 
som är ett vaccin mot leptospiros och 
CaniLeish som är ett vaccin mot leish-
mania. Nobivac KC vet ges intranasalt 
medan alla de andra vaccinerna ges 
subkutant (Figur 2). 

Nobivac KC vet 
Nästan alla biverkningar som rapport-
erades för Nobivac KC vet gällde nys-
ningar, näsflöde, snörvlingar (ibland 
inåtvända) och hosta. Symtomen kom 
cirka tre till tio dagar efter vaccination-
erna och avklingade efter cirka en 
till fyra veckor. Symtomen var oftast 
relativt lindriga, men i några fall mer all-
varliga. I produktresumén för Nobivac 
KC vet anges att biverkningar från de 
övre luftvägarna i form av rosslingar, 
nysningar och hosta kan förekomma. 
Det finns ett par rapporter där hundar 
som fått Nobivac KC vet reagerat med 
symtom såsom nedsatt allmäntillstånd 
och kräkningar (Tabell 1). Liksom 

tidigare har biverkningar för Nobivac 
KC vet under 2018 huvudsakligen rap-
porterats för vuxna hundar. Detta kan 
antas bero på att det främst är vuxna 
hundar som ges detta vaccin.

Övriga vacciner
För de övriga vaccinerna sågs två huvud-
sakliga biverkningsmönster  (Tabell 1). 
Det ena mönstret observerades hos de 
flesta hundarna som vaccinerades med 
Nobivac DHPPi vet och Nobivac Pi vet. 
Dessa hundar reagerade cirka 15 minuter 
till tre timmar efter vaccinationerna med 
angioödem i huvudet (läppar, öronlappar, 
nosrygg och runt ögonen) och nedsatt 
allmäntillstånd. Hos en del hundar sågs 
även urtikaria, klåda, kräkningar och 
diarré. Hundarna återhämtade sig som 
regel inom ett par timmar. I många fall 
behandlades hundarna med vätska och 
kortison.

Det andra mönstret var att hundarna 
inom någon eller några minuter kollap-
sade med nedsatt medvetande, bleka 
slemhinnor, svag puls, förlängd kapillär 
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återfyllnad (capillary refill time; CRT), 
slapp muskulatur, kräkningar och 
diarré. Efter de akuta reaktionerna 
återhämtade sig hundarna snabbt. En 
del hundar behandlades med vätska 
och kortison. Nästan alla rapporterna 
för Versican Plus DHPPi och Versican 
Plus Pi rör hundar som reagerade på 
detta sätt. Det biverkningsmönster 
som sågs för Versican-vaccinerna har 
även setts tidigare år. Även Eurican-
vaccinerna (Eurican DHPPI2 vet 
och Eurican Herpes 205) visar 

detta biverkningsmönster, vilket 
beskrivits tidigare i den svenska 
biverkningsrapporteringen.  

Hos tre av hundarna som vaccinera-
des med Nobivac DHPPi vet sågs ett 
bifasiskt förlopp. Hos dessa hundar sågs 
efter cirka fem till tio minuter akuta 
reaktioner med svag puls, bleka slem-
hinnor och kräkningar. Efter akutterapi 
(syre, vätska, kortison) blev hundarna 
bättre, men en stund efter att de initiala 
symtomen avklingat (vilket i en rapport 
anges till 20 minuter och i en rapport 

till en till två timmar) utvecklades grad-
vis angioödem och urtikaria i huvudet 
(på öronlappar, panna, nos, läppar och 
kring ögonen).

Det är troligt att det för de ovan 
beskrivna biverkningsmönstren är fråga 
om allergiska reaktioner till följd av en 
IgE-medierad allergi (typ 1-allergi). 
Det är dock oklart vad som orsakar 
skillnaderna i biverkningsmönstren. De 
allergiska reaktionerna framkallas av 
att antigenet (d.v.s. någon vaccinkompo-
nent) interagerar med IgE-antikroppar 
bundna till mastceller och basofila gra-
nulocyter. Detta leder till degranulering 
av cellerna med frisättning av histamin 
och andra substanser såsom cytokiner 
och proteoglykaner, vilka i sin tur ini-
tierar produktion av inflammatoriska 
mediatorer, såsom prostaglandiner, 
leukotriener och ytterligare cytokiner. 
Histaminet som frisätts från granula 
interagerar med receptorer i vävna-
derna (H1-receptorer) och bryts sedan 
snabbt ner under inverkan av enzy-
merna histamin-N-metyltransferas och 
diaminoxidas. Det anges att halverings-
tiden för histamin i blodet hos hund är 
cirka 20 – 30 sekunder (9).

Karakteristiskt för mastcellerna är 
att de omger blodkärl och är särskilt 
talrika i slemhinnorna och i bindväven 
som bildar gränser mellan den yttre och 
inre miljön, såsom hud, konjunktiva, 
mun, magtarmkanal, näsa och lungor. 
Frisättningen av histamin och andra 
inflammatoriska mediatorer i dessa 
vävnader resulterar i vasodilatation 
i huden, ökad vaskulär permeabilitet 
samt kontraktion av glatt muskulatur i 
magtarmkanal och bronker. Detta leder 
till den symtombild som beskrivits ovan 
hos de flesta hundarna som vaccinera-
des med Nobivac-vaccinerna. 

Biverkningar och symtom
Hos hund är gastrointestinalkanalen 
och levern de primära chockorga-
nen (10). Vid en anafylaktisk chock 
insöndras histamin från mastcellerna 
i tarmväggen via blodet i vena porta till 
levern. Detta leder snabbt till ett ökat 
hepatiskt inflöde av blod. Samtidigt 
erhålls en kontraktion av de sfinktrar 
som finns i de sublobulära vener som för 
bort blodet från levern till vena hepatica 
och vena cava. Resultatet blir en snabb 

Figur 1. Under 2018, liksom tidigare år, rör de flesta biverkningsrapporterna hos hund vaccinationer.  

Figur 2. Nobivac KC vet, som är ett kombinationsvaccin mot parainfluensavirus och Bordetella 
bronchiseptica-bakterier, är det enda vaccin till hund som ges intranasalt.  
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blodstockning och blodöverfyllnad i 
lever, vena porta och tarmar med ett 
reducerat återflöde av blod till hjärtat 
och en försvagad blodcirkulation som 
följd. Det är således det minskade 
blodåterflödet till hjärtat som försvagar 
blodcirkulationen och inte en direkt-
effekt på hjärtat. De kliniska symtomen 
består i bleka slemhinnor med förlängd 
kapillär återfyllnad, svag puls, nedsatt 
medvetande, kräkningar och diarré. 
Detta är den symtombild som beskrivits 
ovan hos hundarna som vaccinerades 
med Versican-vaccinerna. Hos dessa 
hundar sågs en snabb chockreaktion 
följt av en snabb återhämtning. De 
sfinktrar som finns i väggarna hos de 
sublobulära vener som leder blodet från 
levern till vena hepatica och vena cava 
tycks ha en avgörande roll i regleringen 
av blodflödet i levern och histamin har 
visats ge en stark kontraktion av dessa 
sfinktrar (12). Det är möjligt att den 
snabbt övergående chockreaktion beror 
på att man får en snabb relaxation av 
sfinktrarna när histaminet bryts ned.
En anafylaktisk chock kan också 
erhållas som en följd av en systemisk 
vasodilatation med ett ökat läckage av 
vätska från kapillärer till de omgivande 
vävnaderna. En stor del av den intra-
vasala volymen kommer då att förflyt-
tas till det extravasala rummet, med 
hypovolemi och minskat blodflöde till 
olika vitala organ som följd (10). 
De symtom som sågs hos tre av hundarna 
som reagerade med ett bifasiskt förlopp 
efter vaccinationer med Nobivac DHPPi 
vet kan innefatta en initial chockreak-
tion, enligt den mekanism som beskrivs 
för Versican-vaccinerna, följt av en mer 
utdragen effekt betingad av frisättning 
av histamin från mastceller i olika väv-
nader, enligt den mekanism som beskrivs 
för de flesta Nobivac-vaccinerna. Det 
är välkänt att akuta överkänslighets-
reaktioner hos människa oftast har ett 
unifasiskt förlopp, men att det ibland 
förekommer ett bifasiskt förlopp med 
senreaktioner, vanligen efter cirka två 
till tre timmar (4). 
Diskussionen ovan har beskrivit de möj-
liga mekanismerna för de huvudsakliga 
vaccinrelaterade biverkningsmönstren 
hos hund. Det är dock oklart varför 
Nobivac-vaccinerna främst ger det ena 
mönstret och Versican-vaccinerna, 

liksom Eurican-vaccinerna, ger det 
andra mönstret.

Vid sidan av mastcellerna är även de 
basofila granulocyterna involverade i 
de allergiska reaktionerna. De basofila 
granulocyterna finns normalt endast i 
blodet och nästan allt histamin i blodet 
finns i dessa celler. Basofila granulocy-
ter förekommer dock också i allergiskt 
inflammerade vävnader och histamin 
samt andra mediatorer som frigörs här 
anses vara av betydelse i sena allergiska 
reaktioner. De basofila granulocy-
terna anses också spela en viktig roll 
vid snabba anafylaktiska reaktioner. 
Detaljerna kring de basofila granulo-
cyternas betydelse vid allergier är dock 
ännu oklara (2).

Andra biverkningar som rapport-
erades för de olika vaccinerna beskrivs 
kortfattat i Tabell 1. Nedan diskuteras 
ett par av dessa biverkningar. 

Det finns flera rapporter där hundar 
som vaccinerats mot rabies har fått 
lokala reaktioner på injektionsställena 
i huden (Tabell 1). Oftast upptäckte 
djurägarna knutor eller svullnader på 
injektionsställena cirka en till två veckor 
efter vaccinationerna. Det väl känt att 
rabiesvaccinationer kan ge lokala reak-
tioner på injektionsställena, vilket anges 
i produktresumén för Nobivac Rabies 
vet. Reaktionerna antas i de flesta 
fallen framkallas av immunmedierade 
inflammationer i de små kärlen i huden, 
vilket gör att försörjningen av syresatt 
blod störs, med vävnadsskada som följd 
(kutan vaskulit) (1, 7). Mekanismen för 
sådana vaskuliter, som kan framkallas 
av olika läkemedel, innefattar en depone-
ring i kärlen av lösliga immunkomplex 
som bildas mellan det exogena antigenet 
(t.ex. en vaccinkomponent) och endo-
gena antikroppar (oftast IgG), s.k. typ 
III-allergi. Immunkomplexen attraherar 
celler såsom neutrofila granulocyter 
och mastceller som producerar olika 
inflammatoriska mediatorer, såsom 
cytokiner, leukotriener, prostaglandiner 
och vasoaktiva aminer. 

Ibland kan immunkomplexen via den 
systemiska cirkulationen nå olika väv-
nader och ge vaskuliter på andra ställen 
än vid injektionsstället (s.k. satellitska-
dor). Exempel hos hund är nos, läppar, 
öronkanter, tassar och klor. En sådan 
biverkningsrapport som inkom 2018 

rör en australisk cobbler (labradoodle, 
11 år) som drygt två månader efter en 
vaccination med Nobivac DHPPi vet 
fick kraftigt infekterade symmetriska 
lesioner längs öronlapparna, som den 
undersökande veterinären misstänkte 
var en vaccinutlöst vaskulit. Djurägaren 
hade tidigare under några veckor note-
rat förtjockningar i öronkanterna. 

Polyartrit
Det finns flera biverkningsrapporter 
där hundar några dagar efter vaccina-
tionerna reagerat med polyartriter, med 
hälta och smärta på flera ben (Tabell 
1) (Figur 3). Polyartriter kan erhållas 
för olika vacciner och ses ibland i den 
svenska biverkningsrapporteringen. I 
de flesta fallen är orsaken till polyartri-
terna en immunmedierad icke-infektiös 
ledinflammation (s.k. typ I immunme-
dierad polyartrit). Mekanismen bakom 
artriterna liknar den som beskrevs ovan 
för vaskuliterna och består i att det i 
lederna deponeras immunkomplex (IgG 
bundet till någon vaccinkomponent).  
I lederna erhålls inflammationer då 
celler såsom lymfocyter, granulocyter, 
plasmaceller och makrofager ansamlas i 
synovialvätskan och i synovialmembra-
nen och producerar cytokiner och andra 
inflammatoriska mediatorer (5, 6). 
Symtomen på polyartrit i samband med 

Figur 3. Det finns flera rapporter där hundar 
efter vaccinationerna reagerat med hälta och 
smärta på flera ben (polyartrit).
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vaccinationer varar oftast ett par dagar 
och går sedan över. Behandling kan 
göras med prednisolon eller NSAID. 
Typ I immunmedierad polyartrit hos 
hund kan framkallas av olika agens 
och antalet fall som kan relateras till 
vaccinationer utgör endast en liten del 
av dessa artriter.

En biverkningsrapport rör en 
pinschervalp (15 veckor; hanhund) 
som tolv dagar efter en vaccination 
med Nobivac DHPPi vet blev loj, fick 
kramper och ett nedsatt allmäntill-
stånd. Hunden hade därefter svårt att 
gå och den morrade när man tog i den. 
Den fick vätska och prednisolon och 
återhämtade sig till dagen därpå. Den 
rapporterande veterinären misstänker 
att detta kan vara en s.k. pinscherreak-
tion. En annan biverkningsrapport rör 
en blandrasvalp (med 1/4 pinscher; 11 
veckor; hanhund) som sju dagar efter 
en vaccination med Nobivac DHPPi 
vet reagerade med skakningar. Dessa 
fortsatte nästa dag och efter två dagar 
kunde hunden inte gå. Hunden fick 
kortison och var efter tre dagar åter-
ställd. Den rapporterande veterinären 
anger att detta kan vara en pinscher-
reaktion. Pinscherreaktioner kan 
ses hos pinscher och ibland även hos 
dvärgpinscher (11). Reaktionerna ses 
hos valpar och debuterar cirka en vecka 
till tolv dagar efter vaccinationerna 
och karaktäriseras av beteendeför-
ändringar såsom oro och aggressivitet 
samt neurologiska rörelsesymtom, som 
varierar i allvarlighetsgrad från lätta 
skakningar till kraftiga epileptiforma 
anfall. Reaktionerna uppträder då det 
finns en valpsjukekomponent med i 
vaccinet och framkallas troligen av 
en vaccinär encefalit. Varför dessa 
biverkningar drabbar pinscher och 
dvärgpinscher är oklart men de antas 
bero på en ärftlig immunologisk 
egenhet inom pinscherpopulationerna. 
Reaktionerna har uppmärksammats 
främst i Sverige, Finland och Tyskland.

Raser och frekvens
Det förekommer ett brett spektrum 
av hundraser för de rapporterade 
vaccinationsbiverkningarna. De raser 
för vilka biverkningar rapporterats hos 
två eller flera hundar är: chihuahua och 
mops – tio rapporter vardera; lagotto 

romagnolo och tax – sex rapporter 
vardera; dvärgschnauzer – fem rap-
porter; golden retriever och jack russel 
terrier – fyra rapporter vardera; bichon 
havanais, dansk-svensk gårdshund, 
labrador retriever, pomerian, schäfer 
och yorkshire terrier – tre rapporter 
vardera och boston terrier, cane corso, 
cavalier king charles spaniel, coton de 
touloir, engelsk bulldog, fransk bulldog, 
tulear och west highland white terrier 
– två rapporter vardera. För blandras-
hundar finns 44 rapporter.  Det kan 
antas att antalet rapporter per ras till 
viss del återspeglar antalet hundar 
som vaccinerats av olika hundraser och 
blandrashundar. Sammanställningen 
indikerar också att det finns en viss 
överrepresentation för småväxta 
hundar och detta har även varit fallet 
i den tidigare svenska biverknings-
rapporteringen. Undersökningar från 
andra länder, såsom Storbritannien och 
USA, visar klart att låg kroppsvikt är 
en predisponerande faktor för vaccina-
tionsbiverkningar (3, 8).
Åldersfördelningen hos hundarna vid 
vaccinationsbiverkningarna framgår 
av Tabell 1 (se sida 26.) För Nobivac 
DHPPi vet och Versican Plus DHPPi, 
som är de vacciner som tillsammans 
med Eurican DHPPI2 vet och Canigen 
DHPPi, används vid grundvaccination 
av hundar, ses flest biverknings-
rapporter hos valpar och hos 1 år gamla 
hundar. Detta återspeglar de åldrar 
vid vilka grundvaccinationerna av 
hundar görs. För de övriga vacci-
nerna där man utför vaccinationer vid 
olika åldrar, ses på motsvarande sätt 
biverkningar vid varierande ålder. 
Biverkningsrapporterna rörde ungefär 
40 % tikar och 60 % hanhundar.

Beträffande frågan hur vanligt det 
är med vaccinationsbiverkningar: Man 
brukar dela in biverkningar utifrån 
frekvens i fem grupper: mycket vanliga: 
fler än 1/10; vanliga: färre än 1/10, 
fler än 1/100; mindre vanliga: färre än 
1/100, fler än 1/1000; ovanliga: färre än 
1/1000, fler än 1/10 000; och mycket 
ovanliga: färre än 1/10 000. Statistik 
över försäljningen av vacciner hämtar 
Läkemedelsverket från eHälsomyndig-
heten, som är en myndighet som bl.a. 
ger information om hur mycket av olika 
läkemedel (inkl. vacciner) som säljs i 

Sverige. Beräkningar som baseras på 
denna försäljningsstatistik och på anta-
let inkomna biverkningsrapporter visar 
att biverkningsfrekvensen för Nobivac 
DHPPi vet, Nobivac Pi vet, Nobivac 
Rabies vet, Versican Plus DHPPi och 
Versican Pi finns inom frekvenskate-
gorin ”ovanliga biverkningar” medan 
Nobivac KC vet finns inom frekvenska-
tegorin ”mindre vanliga biverkningar”. 
Detta indikerar att det inte är något 
vaccin som i betydande utsträckning 
avviker i biverkningspotential. Hur stor 
den verkliga biverkningsfrekvensen 
är finns det dock inte något definitivt 
svar på då den är beroende av antalet 
inkomna biverkningsrapporter till 
Läkemedelsverket och det troligen 
finns en avsevärd underrapportering.

Summary
A series of articles in Svensk 
Veterinärtidning describe the adverse 
drug reactions in animals reported to 
the Swedish Medical Products Agency 
during 2018. Three of these articles 
concern adverse drug reactions repor-
ted in dogs. The present article deals 
with vaccines. The other articles deal 
with antiparasitic agents, antibiotics 
and drugs acting on different organ sys-
tems. The number of reports received 
for vaccines and a short description of 
the adverse reactions are indicated in 
Table 1. For Nobivac KC vet most nega-
tive effects were due to rhinitis. For the 
other vaccines most adverse reactions 
were due to allergies. A discussion is 
included concerning vaccine-related 
cases of vasculitis and polyarthritis, 
which were reported in a few dogs.  Two 
reports concern symptoms observed 
after vaccinations in one pinscher and 
one in pinscher mixed breed dog, which 
showed some characteristics differing 
from those seen after vaccinations in 
other breeds. •

För denna artikel med 
referenser, se en version på

www.svenskveterinartidning.se
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Preparat Antal  
rapporter Ålder Symtom

Nobivac DHPPi vet 57 8-9  v: 2 st
11-14 v: 43 st
6 mån: 1 st
1 år: 8 st
4 år: 1st
6 år: 1 st
8 år: 1 st

Hos de flesta hundarna sågs efter cirka 15 minuter till cirka 3 timmar angioödem 
(svullnad) i huvudet (läppar, öronlappar, nosrygg och runt ögonen) och nedsatt all-
mäntillstånd. Hos några hundar sågs även urtikaria, klåda, kräkningar och diarré. 
Tre rapporter rör hundar som inom några minuter reagerade med svag puls, bleka 
slemhinnor, nedsatt medvetande och kräkningar och en stund därefter utveck-
lade angioödem och urtikaria i huvudet. I många fall fick hundarna vätska och 
kortison. En rapport rör en misstänkt vaskulit i öronlapparna. Hos en hund sågs 
en reaktion på injektionsstället. Två fall rör misstänkta pinscherreaktioner.

Nobivac Pi vet 8 7 st: 2 år
1 st: 16 år

Hundarna reagerade efter cirka 10 minuter till ett par timmar med symtom såsom 
angioödem i huvudet (särskilt kring ögonen), bleka slemhinnor, urtikaria och kräk-
ningar. Några hundar fick kortison.

Nobivac Rabies vet 11 13  v: 2 st
6 mån: 1 st
1-3 år: 4 st
4-11 år: 4 st

Hos ett par hundar sågs nedsatt allmäntillstånd, angioödem i huvudet, diarré och 
kräkningar. En hund föll ihop och återhämtade sig efter cirka 30 minuter. En rap-
port rör tre hundar som fick enkelsidiga konjunktiviter. Hos en hund sågs symtom 
på polyartrit. Tre hundar fick reaktioner på injektionsställena.

Nobivac DHPPi vet  
+ Nobivac Rabies vet

6 3 mån: 2 st
2-7 år: 4 st 

Hos en hund sågs kräkning samt klåda, rodnad och angioödem i ansiktet (runt 
ögon och på läppar). Hos en hund sågs symtom på polyartrit. Hos fyra hundar 
sågs bulnader på injektionsplatserna, som hos en hund sprack och vätskade.

Nobivac Pi vet  
+ Nobivac Rabies vet

1 2 år Hunden fick en allergisk reaktion med nedsatt allmäntillstånd och kollaps samt 
angioödem i ansikte, ljumskar och skrotum.

Nobivac Pi vet + Nobivac L4 1 11 år Hunden blev efter några dagar trött och orkeslös.

Nobivac Pi vet + Nobivac 
Rabies vet + Nobivac L4

1 3 år Hos hunden sågs svullnad och ömhet på injektionsplatsen.

Versican Plus DHPPi 36 8 v: 3 st
10 v: 1 st
3-4 mån:13 st
1 år: 11 st
2 år: 1 st
4-11 år: 7 st

Nästan alla hundarna reagerade inom några minuter med en akut kollaps. 
Hundarna ramlade omkull med symtom såsom bleka slemhinnor, svag puls, svag 
kapillär återfyllnad, slapp muskulatur och kräkningar. De flesta hundarna åter-
hämtade sig snabbt, ibland efter behandling med kortison. Hos ett par hundar 
sågs diarré. Hos flera hundar sågs kräkningar som enda symtom. Hos en hund 
sågs angioödem i huvudet, kräkningar och intensiv klåda.

Versican Plus Pi 9 3 mån: 3 st
2 år: 1 st
3 år: 1 st
6-12 år: 4 st

Hos de flesta hundarna sågs inom några minuter kollaps varvid de ramlade 
omkull med blodtrycksfall, bradykardi och svag kapillär återfyllnad. De återhäm-
tade sig sedan snabbt. Hos tre hundar sågs kräkningar och hos en av dessa även 
diarré. Ett par hundar fick kortison, vätska och/eller syrgas.

Versican Plus DHPPi  
+ Versican Plus Pi

2 1 och 6 år Hos båda hundarna sågs blodtrycksfall och kollaps inom cirka 10 minuter.

Versican Plus DHPPi  
+ Nobivac Rabies vet

1 3 mån Hunden ramlade ihop med bleka slemhinnor och tackykardi. Den fick prednisolon 
och återhämtade sig.

Versican Plus DHPPi  
+   Versiguard Rabies vet

1 2 år Hunden föll ihop med bleka slemhinnor. Hjärta och lungor var opåverkade. Den 
fick dexametason och återhämtade sig.

Eurican DHPPI2 vet 1 1 år Hunden fick hälta på flera ben (polyartrit).

Eurican Herpes 205 3 4, 6 och 7 år En hund föll inom 5 minuter omkull, var borta i blicken och hade bleka slemhin-
nor. Den återhämtade sig sedan snabbt. Hos en hund sågs polyartrit. I en rapport 
finns misstanke om bristande effekt.

CaniLeish 3 8 mån, 2 år 
och 6 år

Hos en hund sågs trötthet, feber, kräkningar och diarré. Hos en hund sågs angi-
oödem kring läppar och ögon samt kräkningar. En rapport rör fyra hundar som 
reagerade med smärta på injektionsställena.  En av dessa hundar fick också 
diarré och en av hundarna fick även en kraftig svullnad i ansiktet.

Canigen DHPPi 1 3 mån Hunden fick under 1,5 timme tilltagande angioödem i ansiktet och ned mot bog och 
tassar. Hunden fick prednisolon och återhämtade sig.

Nobivac KC vet 36 3 mån: 1st
1-5 år: 18 st
6-13 år: 17 st

Hos de flesta hundarna sågs nysningar, näsflöde, snörvlingar och hosta av 
varierande allvarlighetsgrad. Hos två hundar sågs kräkningar. Hos en hund sågs 
letargi, stelhet och kräkningar. En hund blev loj och ville inte äta.

Nobivac KC vet  
+ Nobivac DHP vet

1 4 år Hos hunden sågs kräkningar varje natt och morgon under flera dagar.
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