Nu er det muligt at vaccinere
mod Leismaniose
www.virbac.dk

Rejser du
sydpå med hunden?

Leishmaniose er udbredt i landene
omkring Middelhavet, bl.a. Italien,
Grækenland, Spanien, Portugal og den
sydlige del af Frankrig.
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Har man planer om at tage sin hund
med på ferie i disse lande, kan man
nu få en forebyggende behandling hos
dyrlægen.

Vaccinér din hund mod
Leishmaniose i god tid inden ferien

Figur 1: Leishmaniose hos hund i Europa (Pr. P. BOURDEAU Original)
Region med høj forekomst
Potentiel udbredelse pga. tilstedeværelse af sandfluer
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Ringe dokumenterede situationer:

*The boundaries of the zones are not given precisely
*The map is derived from work on European studies and congresses
(Bourdeau: EMOP 2004; WorldLeish4 2009; ECVD 2009; RESFIZ 2009)
(Courtesy Prof P. Bourdeau) shows the current broad situation in Europe.

www.virbac.dk

Foto: Frédéric Decante

? Tilfælde opstået i regionen?
? Importerede tilfælde?
? Sygdommen til stede i regionen?

Beskyt din hund og
minimer risikoen

Leishmaniose hos hund
Leishmaniose skyldes en parasitær infektion, som
overføres mellem hunde ved bid af inficerede
sandfluer – ikke at forveksle med myg.
Hvis din hund smittes kan den virke rask, selv om
den er smittet.
Der kan gå helt op til 7 år efter en hund er smittet,
før den eventuelt udvikler sygdommen.

Symptomer

Vaccinér hunden
inden ferien
Den mest optimale beskyttelse fås ved at kombinere
vaccination og insektafskrækkende midler.
Vaccination hjælper immunforsvaret med at
bekæmpe parasitten og insektafskrækkende midler,
reducerer antallet af infektive sandfluebid.
For at opnå tilstrækkelig beskyttelse, skal din hund
vaccineres 3 gange med 3 ugers mellemrum. Herefter
vil det kun være nødvendigt med 1 årlig vaccination
for at vedligeholde hundens immunforsvar.
Kontakt din dyrlæge mindst 10 uger før afrejse og
få mere information om hvordan din hund bedst
beskyttes.

Symptomerne på Leishmaniose er bl.a.
feber, tab af pels især omkring øjnene,
vægttab samt problemer med hud og kløer.
Hundens indre organer kan også blive påvirket, og
det kan føre til blodmangel, gigt og nyresvigt.
Leishmaniose hos hunde har været kendt i mere
end 20 år, og der er til dato ikke fundet nogen
helbredende behandling.
Sygdommen kan i nogle tilfælde
være dødelig.

Vaccination er vigtigt!
Eksperter vurderer, at der i dag
er 2,5 millioner smittede hunde i
Europa. Sandfluer kan også overføre
sygdommen fra hund til mennesker.
Forebyggelse er derfor den bedste
beskyttelse.
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