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Scalibor-pannan ja koiran vakavan
sairastumisen yhteys epätodennäköinen
Sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä käsiteltiin heinäkuussa 2012 koiratapausta, jossa Scalibor-pantaa
käyttäneellä 10-kuukauden ikäisellä koiralla oli todettu ripuli- ja oksenteluoireita sekä moniniveltulehdus.
Koiran vointi oli hoidosta huolimatta heikentynyt ja koira lopetettiin 8.7.2012.
Scaliborin vaikuttava aine on pyretroideihin kuuluva deltametriini. Tapaus raportoitiin vakavana
haittavaikutusepäilynä MSD Animal Healthin kansainväliseen lääketurvayksikköön, josta se toimitettiin
Euroopan lääkeviraston haittavaikutusjärjestelmän kautta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
(Fimea) tietoon. Koira lähettiin ruumiinavaukseen. Tapauksen syy-yhteyden arviointi on nyt viety
päätökseen.
Koiran sairauskertomuksen ja ruumiinavauslöydösten perusteella tehdyssä arvioinnissaan Fimea totesi,
että koiralla esiintyneet oksentelu- ja ripulioireet ovat pyretroideja sisältävien eläinlääkevalmisteiden
tunnettuja haittavaikutuksia. Koska oksentelu uusiutui usean päivän kuluttua pannan poistamisen jälkeen,
on epätodennäköistä, että oire tässä tapauksessa liittyi pannan käyttöön. Koiralla koko sairausepisodin
ajan esiintynyt kuume ei ole pyretroidien käyttöön liittyvä odotettu haittavaikutus vaan todennäköisesti
tulehdukselliseen sairauteen liittyvä oire. Ruumiinavauksessa koiralla todettiin oikean reiden lihaksistossa
märkäinen tulehduspesäke, bakteerin aiheuttama moniniveltulehdus sekä bakteerin aiheuttama
verenmyrkytys. Yhteenvetona Fimea totesi, että Scalibor-pannan käytön ja koiran vakavien, lopetukseen
johtaneiden oireiden välinen yhteys on epätodennäköinen.
Scalibor on puutiaistartunnan ennaltaehkäisyyn ja hietasääskien sekä Culex pipiens pipiens -hyttysten
verenimemisen ehkäisyyn tarkoitettu eläinlääkevalmiste. Haittavaikutukset Scalibor-pannan käytön
yhteydessä ovat harvinaisia. Todetuista haittavaikutuksista tavallisimpia ovat ihovauriot pannan
kiinnityskohdassa, kuten paikallinen ihotulehdus, paikallinen ihon punoitus, kutina ja karvanlähtö. Erittäin
harvinaisina haittavaikutuksina on todettu hermosto-oireita kuten vapinaa ja uneliaisuutta tai
ruuansulatuskanavaan liittyviä oireita kuten oksentelua ja ripulia. Koska vaikuttavalle aineelle ei ole
vastalääkettä, haittavaikutusten hoito on oireenmukaista. Jos oireita ilmenee, tulee panta poistaa ja koira
pestä. Oireet helpottavat yleensä 48 tunnin kuluttua pannan poistamisesta.
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Pienille ja keskikokoisille koirille: Scalibor®vet 0.760 g panta (48 cm), sisältää deltametriiniä 0,760 g.
Suurikokoisille koirille: Scalibor®vet 1.000 g panta (65 cm), sisältää deltametriiniä 1,000 g.
Kohde-eläinlaji: Koira Käyttö: Punkkitartunnan (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) torjunta 5-6 kuukauden ajan. Estää
hietasääskiä (Phlebotomus perniciosus) imemästä verta 5-6 kuukauden ajan. Estää aikuisia hyttysiä (Culex pipiens pipiens)
imemästä verta 6 kuukauden ajan. Yksi panta koiraa kohti. Ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Scalibor-punkkipanta asetetaan koiran
kaulan ympärille niin, että pannan ja kaulan väliin tulisi mahtua kaksi sormea vierekkäin. Pannan kireys tulee tarkistaa
säännöllisesti. Panta saavuttaa täyden tehonsa viikon kuluttua. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle 7 viikon ikäisille pennuille eikä
koirilla, joilla on ihovaurioita tai eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä pyretroideille (esim. kissat). Haittavaikutukset:
Harvinaisissa tapauksissa voidaan havaita paikallisia ihovaurioita, ihotulehdusta tai ihon punoitusta, kutinaa ja karvanlähtöä. Erittäin
harvoin on raportoitu neurologisia oireita kuten vapinaa ja letargiaa. Jos näitä oireita ilmenee, tulisi panta poistaa. Nämä oireet
häviävät yleensä 48 tunnin kuluessa. Spesifistä vasta-ainetta ei tunneta, joten hoito on oireenmukaista. Varotoimet: Panta on
irrotettava ennen koiran päästämistä uimaan. Ei saa käyttää muiden organofosfaatteja sisältävien ulkoloislääkkeiden kanssa.
Pannan asettamisen jälkeen kädet on pestävä saippualla ja kylmällä vedellä. Älä käytä tätä tuotetta, jos olet allerginen trifenyylifosfaatille. Älä anna lasten, varsinkaan alle 2-vuotiaiden, käsitellä pantaa tai laittaa sitä suuhun. Tutustu huolellisesti
pakkausselosteeseen ennen pannan asettamista.

