
Värktabletter avsedda för människor ska inte ges till
husdjur - kan orsaka förgiftning
Om hunden eller katten har ont, är det inte rekommenderat att ge djuret värktabletter som är avsedda för
människor eftersom de kan orsaka förgiftning istället för att lindra djurets smärta. Vanliga värktabletter
avsedda för människor som kan orsaka förgiftning för hundar och katter är ibuprofen, acetylsalicylsyra och
paracetamol. Agria Eläinvakuutus berättar om symtom på läkemedelsförgiftning och vad är en farlig dos för
husdjur.

Om ens husdjur visar symtom på smärta, vill djurägaren såklart hjälpa till och lindra djurets smärta. Man ska dock inte
ge värktabletter avsedda för människor till sitt djur, om inte veterinären har specifikt så ordinerat. Människors
värktabletter kan istället för att lindra smärtan orsaka magbesvär, lever- eller njurproblem eller i värsta fall leda till att
djuret avlider.

Varför kan värktabletter vara farliga för husdjur?



Läkemedel bryts ner på ett annat sätt i kattens kropp än i människans kropp: de brytas ned långsammare, eller inte
alls.

Vanliga läkemedel som kan orsaka förgiftning hos hundar och katter är ibuprofen, acetylsalicylsyra och paracetamol.
Egentligen kan vilken som helst läkemedel bli farlig i stora mängder. Därför är det viktigt att förvara alla läkemedel
(även dem som är för djur!) utanför djurens räckhåll.

Vanliga symtom på förgiftning är kräkningar och diarré, skakningar, andningsbesvär och dreglande. Symtomen
varierar beroende på vilken läkemedel djuret har fått i sig och hur mycket.

Olämpliga läkemedel för husdjur och deras symtom

Ibuprofen

Finns bland annat i Burana och Ibumax.

Överdos av ibuprofen orsakar hunden oftast symtom i magtarmkanalen, såsom kräkningar, diarré, blod i avföring,
magsmärta och sår i magsäcken och tolvringertarmen (duodenum).

Vid ibuprofenförgiftning kan katten bli desorienterad, ha blodig avföring, och i värsta fall hamna i chock eller avlida.

Giftig dos för hund: en dos på mer än 100 mg/kg kroppsvikt kan orsaka besvär i magtarmkanalen. Så exempelvis för
en hund som väger 8 kg: 2 tabletter av 400mg starkt Burana är farligt.

Giftig dos för katt: över 50 mg/kg kroppsvikt kan orsaka magsår, större dos kan orsaka njurskador.

Paracetamol
Finns bland annat i Panadol.

För hund kan en stor dos av paracetamol kan orsaka symtom på förgiftning eller leverskador. Vanliga symtom på
förgiftning är kräkningar, magsmärta och slöhet. Symtom på leverskada är att huden, slemhinnorna och ögonvitorna
börjar gulna.

För katter påverkar paracetamol blodets syresättningsförmåga och katten blir ofta trött. En förgiftning kan leda till
blodbrist och även dödsfall om katten inte får hjälp i tid. Även om katten inte skulle visa förgiftningssymtom kan
paracetamol ge leverskador som inte upptäcks på en gång.

Giftig dos för hund: 75–100 mg/kg kroppsvikt. Så exempelvis för en hund som väger 10 kg: 1,5–2 tabletter av
500mg starkt Panadol.

Giftig dos för katt: 50 mg/kg kroppsvikt, så även en liten bit av en tablett kan orsaka symtom på förgiftning.

Acetylsalicylsyra
Finns bland annat i Asperin och Disperin.

Även fast acetylsalicylsyra har tidigare använts som smärtstillande för djur innan det fanns värktabletter avsedda för
specifikt hundar och katter, kan acetylsalicylsyra i stora mängder orsaka allvarliga besvär: skador till
magslemhinnorna, kräkning, diarré och tappat aptit.

Giftig dos för katt: katter kan få symtom på förgiftning vid en dos som är mer än 25 mg/kg kroppsvikt. Katter är
speciellt känsliga mot aacetylsalicylsyra eftersom det tar en lång tid för läkemedlet att elimineras från kattens kropp.

Giftig dos för hund: varierar men 450–500 mg/kg kroppsvikt kan orsaka allvarliga skador.

När ska man kontakta veterinär?



Om du vet eller misstänker att djuret har ätit värktabletter eller andra läkemedel kontakta veterinär omedelbart.
Samma gäller om djuret visar symtom på förgiftning. Försök att ta reda på vad och hur mycket djuret har fått i sig samt
hur länge sen det var djuret åt upp medicinen. Ta gärna med läkemedelsförpackningen till veterinären.

De flesta symtomen syns direkt eller inom ett par timmar, men till exempel njursvikt eller leverskador kan visa sig
senare, ibland först efter några dagar eller veckor. Därför är det viktigt att kontakta veterinär om du misstänker eller
vet att djuret har ätit upp någon medicin, även om det inte visar några symtom.

Tre tips för att förebygga läkemedelsförgiftning

• Förvara alltid alla läkemedel i ett ställe som husdjuret inte kommer åt. Detta gäller även medicin avsedda för
djur - speciellt smaksatta läkemedel kan vara så lockande att hunden äter upp hela förpackningen.

• Läkemedel avsedda för människor bör aldrig ges till husdjur, om inte veterinären har specifikt ordinerat så. I
sådana fall bör veterinärens angivna dosering följas noggrant.

• Om ditt husdjur har ont, kontakta veterinär och ge djuret läkemedel enligt veterinärens instruktioner.

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus är Finlands enda djurspecialistförsäkringsbolag som erbjuder försäkringar för hundar, katter och
smådjur.  

Vi önskar att Agria Eläinvakuutus läggs som källa till alla publicerade texter. 


