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Information om APOQUEL®  
och klåda hos hund
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Varför kliar din hund?
Klåda kan orsakas av olika faktorer, såsom hudinfektioner, ekto-
parasiter och allergier. Allergiska hudsjukdomar klassificeras i 
fyra grupper:

Klåda är en obehaglig känsla som hunden försöker lindra genom 
att riva, slicka eller bita sig. Detta kan leda till hudskador som 
orsakar mer lidande för hunden. Skadad hud blir lätt inflam-
merad och kan kräva behandling och läkemedel. Det uppstår 
en ond cirkel av klåda och inflammation. Om man får hundens 
känsla av klåda att försvinna, har hunden inget behov att klia 
sig. Huden får läka i lugn och ro, och man kan koncentrera sig på 
att hitta och avlägsna orsaken till klådan.

Vad är APOQUEL?
APOQUEL är ett läkemedel för behandling av klåda förenad med 
allergisk inflammation i huden och kliniska symtom på atopisk 
dermatit hos hund. APOQUEL kan användas till hundar som är 
äldre än 12 månader och väger mer än 3 kg. APOQUEL verkar 
på cellnivå genom att förhindra att signalen för klåda når hun-
dens hjärna. APOQUEL minskar klådan hos hunden och hunden 
känner inte behov att klia sig.

Allergi utlöst av 
ektoparasiter 

 Födoämnesallergi  Kontaktallergi  Atopisk  
dermatit 

 



Vad kan du förvänta dig av 
behandlingen med APOQUEL?
APOQUEL lindrar allergisk klåda hos hund och kliniska tecken på 
atopisk dermatit.

APOQUEL är ett vältolererat läkemedel, men liksom alla effek-
tiva läkemedel, kan även APOQUEL ge biverkningar. De van-
ligaste biverkningarna är symtom i mag-tarmkanalen såsom 
kräkningar, diarré och aptitlöshet. Även hudknölar och svaghet 
har rapporterats. I studier förekom biverkningar lika ofta som 
med placebo. Om du observerar biverkningar eller symtom som 
du tror beror på läkemedlet, kontakta din veterinär.

Det är viktigt att komma ihåg att även om APOQUEL hjälper 
till att avlägsna känslan av klåda, avlägsnar det inte orsaken till 
klådan. Syftet med den veterinärmedicinska behandlingen är att 
hitta och avlägsna orsaken till klådan om möjligt. Det kan ibland 
vara svårt att hitta orsaken till klåda och det kan krävas olika 
undersökningar. Undersökningar kan också göras medan din 
hund får APOQUEL.

 



Källa: Produktresumé

Anvisningar för andvändning 
av APOQUEL:

   APOQUEL är en tablett som ges via munnen.

  Tabletten kan ges med eller utan mat.

   Vid behov kan tabletten delas. Den oanvända halvan håller 
i blisterförpackningen i tre dygn.

   APOQUEL ges två gånger dagligen under de första 
14 dagarna. Därefter ges läkemedlet en gång per dag.

   Vid övergång från läkemedelsdos som ges två gånger per 
dag till läkemedelsdos som ges en gång per dag kan klådan 
hos hunden öka en aning. I de flesta fall är det frågan om 
en tillfällig förändring när hundens 
kropp vänjer sig vid en mindre 
läkemedelsdos. Om klådan 
ökar betydligt och fortsätter 
att vara kraftig i flera dagar, 
kontakta din veterinär.

   Det finns inga kända interaktio-
ner mellan APOQUEL och andra 
läkemedel. Du kan alltså fortsätta 
att ge andra läkemedel till hunden 
samtidigt med APOQUEL. Kom dock 
ihåg att berätta om andra läkemedel 
för din veterinär.
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Hur mycket kliar din hund?
Med hjälp av denna tabell kan du följa upp svårighets-
graden av klådan. Symtom på klåda är att hunden 
river, biter och slickar sig eller tuggar på sig.
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Denna guide ska endast ges av veterinären i samband med behandlingen med APOQUEL®

Zoetis Animal Health ApS, Gammelgaardsvej 87, 3520 Farum, Denmark

M
M

-1
31

0
2

 


