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Symposium
ved Dr. Claude Favrot

Aftenmøde i København  

den 13. maj 2012
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Diagnose og behandling  
af allergiske hudsygdomme 
hos hund og kat



April 2013

Kære dyrlæge,

Novartis har hermed fornøjelsen at invitere til en spændende aften med 
en af de førende specialister inden for dermatologi, Claude Favrot.
Symposiet vil fokusere på diagnose og behandling af allergiske 
hudsygdomme hos hund og kat.

Symposiet afholdes 13. maj 2013 hos:

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14,

2300 København S

Med venlig hilsen 
Novartis Animal Health

Program 13. maj 2013

kl 17.00 – 18.00 Drop-in ankomst og let anretning

kl 18.00 – 18.15 Indlæg ved Novartis

kl 18.15 – 19.30   1. del af det faglige arrangement ved dyrlæge 
Claude Favrot

kl 19.30 –19.45  Kaffepause

kl 19.45 – 20.30  2. del af det faglige arrangement ved dyrlæge 
Claude Favrot

kl 20.30 – 21.00 Spørgsmål og afslutning

Tilmelding til dette kursus sker via e-mail til:

karina.selck@novartis.com

Anfør venligst fulde navn og titel på alle deltagere og klinikkens navn  
i e-mailen.

Sidste frist for tilmelding er den 25. april 2013. 

Tilmelding vil være efter først til mølle princippet. 

(Sygeplejersker er velkomne i det omfang, der er ledige pladser).

Novartis Animal Health ser frem til at byde dig velkommen.

Alt vores klinikmateriale kan altid bestilles på

www.ah.novartis.dk
Atopica Vet. oral opløsning: 100 mg/ml. Atopica Vet. bløde kapsler: 10, 25, 50 og 100 mg. Ciclosporin. MT indehaver: Novartis Healthcare 
A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø. Indikation: Behandling af atopisk dermatitis hos hund. Symptomatisk behandling af kronisk allergisk 
dermatitis hos katte. Kontraindikationer: Hund: Bør ikke anvendes til hunde, der er under seks måneder gamle, eller som vejer under 2 kg. 
Bør ikke anvendes, hvis der tidligere er set maligne lidelser eller hvor der er tale om progressive maligne lidelser. Bør ikke anvendes til diabetiske 
hunde. Anvendelse til avlsdyr anbefales alene efter dyrlægens skøn, og behandling af lakterende tæver anbefales ikke. Vaccinér ikke inden 
for 2 ugers interval før eller efter behandling. Kat: Må ikke anvendes til katte, der er inficeret med FeLV eller FIV. Må ikke anvendes til katte 
med en historie af maligne lidelser eller progressive maligne lidelser. Undlad at vaccinere med levende vaccine under behandlingen eller inden 
for et to-ugers interval før eller efter behandling. Anvendelse til avlsdyr anbefales alene efter dyrlægens skøn. Bivirkninger og risici: Hund: 
Opkastning, slimet eller blød fæces og diaré kan forekomme. Sjældnere bivirkninger: Sløvhed eller hyperaktivitet, anorexi, let til moderat hypertrofi 
af gingiva, vorteformede læsioner i huden eller pelsforandringer, røde og hævede pinnae samt muskelsvaghed eller muskelkramper. Kat: Meget 
almindelige bivirkninger: Gastrointestinale forstyrrelser såsom opkastning og diarré. Disse er generelt milde og forbigående og kræver ikke 
ophør af behandlingen. Almindelige: Sløvhed, anoreksi, hypersalivation, vægttab og lymfopeni. Disse bivirkninger svinder sædvanligvis spontant, 
efter behandlingen er stoppet eller efter nedsættelse af doseringshyppigheden. Bivirkninger kan være alvorlige i enkelte dyr. Interaktioner: 
Interaktioner kan forekomme ved samtidig brug af Atopica og azol forbindelser (f.eks. ketokonazol), makrolider, visse cytochrom P450 induktorer, 
antikonvulsiva og antibiotika samt P-glycoproteinsubstrater som makrocycliske laktoner. Dosering: Initialt gives 5 mg/kg legemsvægt daglig 
til hund og 7 mg/kg legemsvægt daglig til kat. Priser og pakningsstørrelser: Hund: pris pr. 04.02.2013: 10 mg: 30 stk. AUP inkl. moms 
175,00 kr – 25 mg: 30 stk. AUP inkl. moms 318,50 kr – 50 mg: 30 stk. AUP inkl. moms 574,77 kr – 100 mg: 30 stk. AUP inkl. moms 981,68 
kr. Kat: pris pr. 04.02.2013: 5 ml 221,63 AUP inkl. moms, 17 ml 690,46 AUP inkl. moms. Udleveringsgruppe: B. INDIKATIONSOMRÅDE, 
KONTRAINDIKATIONER, BIVIRKNINGER, INTERAKTIONER SAMT DOSERING ER OMSKREVET I FORHOLD TIL DET AF SUNDHEDSSTYRELSEN 
GODKENDTE PRODUKTRESUMÉ. PRODUKTRESUMEET KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA NOVARTIS HEALTHCARE A/S, TLF 39 16 84 00.
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Claude Favrot

Claude Favrot er dyrlæge specialiseret i dermatologi. 

Claude er uddannet som dyrlæge i Frankrig i 1984 og fuldførte et 
residency i Montreal Canada i 2000. Han blev i 2002 Diplomate i 
European College of Veterinary Dermatology og har endvidere en 
master i immunologi fra Montreal universitet. 

Siden 2001 har han ledet dermatologiafdelingen på Zürich 
universitet i Schweiz.

Claude har fået offentliggjort mere end 50 peer-
reviewed artikler, hovedsagelig vedrørende allergi 
hos selskabsdyr samt papillomavirus-inducerede 
hudtumorer.
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