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Vad är Simparica?
Simparica är ett läkemedel som används för att 
behandla fästingar, loppor, öronskabb, demodex 
(hårsäckskvalster) och rävskabbinfektioner. Simparica 
är effektivt mot fyra fästingarter och två lopparter. För 
Simparica behöver du ett recept från din veterinär. 

Hur verkar Simparica?
Simparica absorberas snabbt i hundens kropp och 
binds till plasmaproteiner. Läkemedlets parasitdö-
dande effekt börjar när en parasit fäster sig på hun-
dens hud och börjar äta.

Simparicas effekt börjar snabbt: 
Fästingar:  Nya fästingar dör inom 12 timmar 

efter att de fäst sig, och fästingar 
som sitter på hunden när läkemed-
let ges dör inom 24 timmar efter 
läkemedelsadministreringen. 

Loppor: Loppor dör inom 8 timmar efter 
läkemedelsadministrering.

Hur ges Simparica?
Simparica ges via munnen. Dosen fastställs enligt 
hundens vikt. Simparica är en tuggtablett som de 
flesta hundar gärna tar. Tabletten ges direkt i munnen 
i samband med en måltid eller separat. Tabletten ska 
inte delas. 

Hur ofta ska Simparica ges?
Effekten av en dos varar i en månad. Om hunden 
behöver ett konstant skydd mot fästingar eller loppor, 
ges läkemedlet med en månads mellanrum så länge 
skydd behövs. Vid behandling av rävskabbinfektion hos 
hund ska en dos administreras en gång i månad under 
två på varandra följande månader. För behandling av 

 



demodikos ska en enkeldos administreras en gång i 
månaden under tre på varandra följande månader, tills 
månatligt skrapprov är upprepat rent. Vid behandling 
av öronskabbinfektion ges en enda dos och effekten av 
behandlingen kontrolleras efter 30 dagar. 

Till hur gamla och stora hundar 
kan Simparica ges?
Simparica kan ges till minst 8 veckor gamla hundar och 
hundar som väger minst 1,3 kg oberoende av ras. Under 
dräktighet och digivning rekommenderas Simparica 
endast utifrån veterinärens nytto-riskbedömning.

Studier på hundar som behandlats med Simparica 
har visat milda och övergående läkemedelsrelaterade 
biverkningar i mycket sällsynta fall (färre än 1/10.000 
behandlade djur).

Om du misstänker att din hund har biverkningar som 
beror på Simparica, kontakta din veterinär. Det finns 
inga kända interaktioner mellan Simparica och andra 
läkemedel, så du kan fortsätta att använda andra läke-
medel till hunden under behandlingen med Simparica. 

Annat att observera
 Läkemedlet kräver inga särskilda 
förvaringsomständigheter

 Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn och djur

Varför lönar det sig att behandla hunden 
mot angrepp av utvärtes parasiter?
 Utvärtes parasiter kan orsaka obehagliga symtom 
hos hunden, såsom klåda och hudskador 

 En del utvärtes parasiter kan överföra 
smittsamma sjukdomar till hunden

 Vissa utvärtes parasiter kan också 
orsaka symtom hos människor

 Många anser att utvärtes parasiter är obehagliga

 



Fästing 
Fästingar förekommer nästan överallt och 
de håller på att bli allt vanligare. Fästingar 
är aktiva från våren till senhösten när temperaturen 
är över 5 grader. Fästingen sitter i vegetationen 
och väntar på att ett lämpligt djur ska passera och 
fäster sig sedan på djuret för en blodmåltid. Vilket 
som helst däggdjur lämpar sig som måltid för 
fästingen. En del fästingar bär på sjukdomar som 
kan överföras till hunden när fästingen suger blod. 
Största riskerna för hunden är att smittas av borrelia 
och anaplasma.

Rävskabb
Rävskabb är en mikroskopiskt liten ektoparasit 
som är vanlig hos hundar. Jakthundar kan få rävs-
kabb från till exempel räv eller mårdhund. Ett typiskt 
symtom på rävskabb är kraftig klåda. Dessutom kan 
det förekomma röda utslag med papler i huden. 
Rävskabb hos hund orsakar ibland också klåda hos 
människor.   

Loppa
Loppan fäster sig på hundens hud för att 
suga blod och utsöndrar saliv i bettstället. 
Saliven orsakar en kliande hudreaktion som kan 
vara kraftig. Hunden kan bli känslig för loppans saliv 
och utveckla loppallergi. Loppan äter på hundens 
hud, men lever största delen av tiden i hundens 
omgivning, till exempel på dess sovplats. Därför 
är en viktig del av behandlingen att även hundens 
livsmiljö behandlas. Loppangrepp hos hund är rätt så 
sällsynt. I Mellaneuropa är loppor vanliga, och därför 
bör hundar som reser behandlas mot loppor. För-
utom att lopporna orsakar hälsoproblem för hunden, 
överför de också andra sjukdomar.   

 



Öronskabb
Öronskabb är en parasit som lever i 
hundens hörselgång. Symtom på infek-
tion inkluderar klåda, huvudskakningar och 
kaffeliknande sekret i hundens öra. Infektionen 
behandlas genom rengöring av hörselgången och 
parasiteffektiv medicinering.

Hårsäckskvalster
Hundens hårsäckskvalster (Demodex canis) 
lever inuti hundens hårsäckar. Hårsäckskval-
ster kan hittas praktiskt taget hos alla hundar, 
men majoriteten orsakar inte symtom. Om hunden 
har ett sänkt immunförsvar kan hårsäckskvalster 
reproducera sig okontrollerat och orsaka sjukdom 
kallad demodikos. Som mildast manifesteras demo-
dikos som små, självövergående hårlösa hudområ-
den. Utbredd demodikos kan i värsta fall orsakar 
allvarliga symtom som omfattande områden med 
håravfall, hudinflammation, klåda, förändringar i hun-
dens hudfärg och nedsatt allmäntillstånd. Utbredd 
demodikos kräver långvarig läkemedelsbehandling.

 



har fått SIMPARICA-tuggtablett

SIMPARICA-tuggtabletten ges mot fästingar 
och loppor med en månads mellanrum så länge 
skydd behövs. Skabb: En tablett två gånger 
med en månads mellanrum. Demodikos: En 
enkeldos administreras en gång i månaden 
under tre på varandra följande månader, 
tills månatligt skrapprov är upprepat rent. 
Öronskabbinfektion: En enda dos och effekten 
av behandlingen kontrolleras efter 30 dagar.
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Minneslista
 Simparica är avsedd för behandling av fästing-, lopp-, 
rävskabb-, öronskabb- och hårsäckskvalsterangrepp

 Simparica kan användas till minst 8 veckor gamla 
hundar och hundar som väger över 1,3 kg oberoende 
av ras

 Effekten av en dos varar i en månad

 Simparica är en tuggtablett som ges direkt i munnen

 Tabletten ska inte delas 

 Tabletten kan ges med eller utan föda

 Simparica ska förvaras utom räckhåll för barn 
och djur, men kräver i övrigt inga särskilda 
förvaringsförhållanden
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Denna guide ska endast ges av veterinären  
i samband med behandlingen med SIMPARICA®
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