
Hos rasen pinscher, och till viss del även 
hos dvärgpinscher, förekommer reaktioner 
på vaccin. Dessa reaktioner kan yttra sig på 
olika sätt och i olika intensitet. 

Då dessa vaccinationsreaktioner inte är 
så kända, varken bland veterinärer eller 
valpköpare, vill vi på detta sätt sprida kun-
skap om symptom och behandling.  

Det är av stor vikt att dessa reaktioner tas 
på allvar och behandlas på rätt sätt.

Symtom
Vanligtvis i samband med första vaccineringen efter 
att valpen flyttat hem till sin ägare, vid 12 veckors ål-
der, kan något som kallas ”vaccinationskomplikation” 
uppstå. Vaccinationskomplikationer kan även visa sig 
vid senare, eller tidigare, vaccinationstillfällen. Detta  
är en överkänslig reaktion av vaccinet.

De typiska reaktionerna visar sig ca 7-10 dagar efter 
vaccineringen, även om stora variationer förekom-
mer. Reaktionerna varierar mellan allt ifrån en bula i 
nacken efter sticket till ostadighet, darrningar, kram-
per, inkontinens och i värsta fall medvetslöshet.

Behandling
Den viktigaste, och som det visat sig vara den mest ef-
fektiva behandlingen, är kortison. Hundar som genast 
satts på kortison har i allmänhet blivit symptomfria 
efter ca en vecka. Även kramplösande medicin, van-
ligtvis Stesolid, kan vara nödvändig. Kramplösande 
medicin får aldrig sättas in i stället för kortison utan 
ska i så fall användas i kombination med kortison. 
Valpen får inte, under några omständigheter, sövas. 

Kortison måste ges för att den allergiska reaktionen 
ska avta och den kramplösande medicin kan vara nöd-
vändigt för att få stopp på eventuella kramper. En del 
hundar har även som tillägg behandlats med B-vita-
min, antibiotika och mediciner mot illamående.

Viktigt!
Det är många valpar som avlivats och dött i onödan 
pga att denna information inte nått ut till veterinärer 
och kliniker. I länksamlingen till höger finns ovärder-
lig information som kan rädda valpar som drabbas.

Länksamling
Här finns länkar till information som kan vara livs-
avgörande för en valp med reaktion på vaccin. Alla 
länkar är klickbara, för muspekaren över och klicka.

Artikel i Svensk veterinärtidning nr 6/2006
(http://pinschersektionen.se/halsa/vacc.pdf)

Artikel i Finsk veterinärtidning Tabu nr:1 2005
(http://pinschersektionen.se/halsa/tabu1_2005ruo.pdf)

Vaksiner og vaksinasjons-komplikasjoner hos hund
(http://pinschersektionen.se/halsa/Vaksinerogvaksinasjons.doc)

Post-vaccinal reactions in German Pinschers
– preliminary report
(http://pinschersektionen.se/halsa/Postvacc-prel.doc)

Vänligen meddela Pinschersektionen på mail 
sekreterare@pinschersektionen.se om någon länk 
inte skulle fungera. Tack på förhand!

Vaccinationsreaktioner
 På pinscher och dvärgpinscher
 - viktig information!

Pinschersektionen är en underklubb till 
SSPK, Svenska Schnauzer och  
Pinscherklubben. 

Vill du komma i kontakt med klubben finns 
mailadress och postadress på hemsidan:
www.pinschersektionen.se

Alla länkar i detta dokument är klickbara, för 
muspekaren över länken och klicka.  
Hjälp gärna till att sprida denna information!

Hundägare, läs detta:
• Ställ krav på att din veterinär läser detta doku- 
    ment och informationen som finns länkad nedan. 

• Om olyckan är framme och du känner dig osäker      
  på att du får den hjälp du behöver av veterinären,  
  prata med din uppfödare och be dem om hjälp i  
  kontakten med behandlande veterinär. 

• Notera datumet då du låter vaccinera din valp,  
 det kan vara bra att ha lättillgängligt.

• Tillåt inte, under några omständigheter, att  
  veterinären söver din valp!

Veterinär, läs detta:
• Läs igenom detta dokument och de dokument  
 som finns länkade nedan. 

• Om en valp kommer in med symtom som kan  
 vara en allergisk reaktion på vaccin, söv inte  
 valpen under några som helst omständigheter!

• Då det kan vara bråttom, kontakta valpens upp- 
 födare för mer information om dessa symtom.

• Rapportera misstänkt fall av vaccinations- 
    reaktion till: ak@pinschersektionen.se


