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Allergiska hudsjukdomar hos hundar klassificeras i fyra 
grupper: Allergi utlöst av ektoparasiter, matallergi, kontaktallergi 
och atopisk dermatit. Cirka en av tio hundar lider av en allergisk 
sjukdom, varav den vanligaste är atopisk dermatit. Atopi hos hund 
är en ärftlig, kliande och inflammatorisk allergisk hudsjukdom. Det 
finns en stark ärftlig benägenhet för sjukdomen, och vissa raser har 
en högre förekomst av sjukdomen än normalt hos andra hundar. 
Hundar med en ärftlig benägenhet har en högre risk att utveckla 
symtom än andra hundar när de utsätts för allergiframkallande 
ämnen i livsmiljön, såsom pollen eller dammkvalster.

Symtom på atopi inkluderar klåda, rodnad och andra förändringar i 
huden. När sjukdomen fortskrider är hårbortfall och hud- och öro-
ninfektioner vanliga. Symtomen bryter vanligtvis ut när hunden är 
mellan sex månader och sex år gammal, vanligtvis senast vid tre års 
åldern. Sjukdomen kan vara antingen kronisk eller säsongsrelaterad, 
till exempel endast förekomma under sommaren under pollensä-
songen. Atopisk dermatit hos hundar är en kronisk och progressiv 
sjukdom. Symtomen kan vara milda i början med förvärras över tid 
om de lämnas obehandlade. Sjukdomen kan inte botas, men med 
god behandling kan klåda och andra symtom lindras. 

Vad är CYTOPOINT?
 CYTOPOINT är ett läkemedel för behandling av 
symtom på atopisk dermatit och klåda i samband 
med allergisk dermatit hos hundar

 CYTOPOINT är en antikropp som lindrar 
klåda och förbättrar hudens tillstånd

 CYTOPOINT är ett receptbelagt läkemedel för injektion

Hur fungerar CYTOPOINT?
CYTOPOINT fungerar som hundens naturliga immunförsvar. Det 
neutraliserar effekten av en specifik signalsubstans som orsakar 

 



klåda och inflammation. Effekten mot klåda börjar inom ett dygn 
och varar i genomsnitt en månad.

Effekten av CYTOPOINT är mycket specifik. Därför är biverkningar 
sällsynta och effekter på njurar och lever är milda. Men som med 
alla läkemedel finns det en risk för biverkningar. Om du har ytter-
ligare frågor om användningen av CYTOPOINT till din hund, fråga 
din veterinär.

För vilken hund är CYTOPOINT lämpligt?
 CYTOPOINT är lämpligt för hundar med 
atopisk eller allergisk dermatit

 CYTOPOINT kan användas för hundar i alla 
åldrar som väger minst tre kilo

 CYTOPOINT är också lämpligt för användning i fall där hunden 
har andra sjukdomar eller medicineras med andra mediciner

 CYTOPOINT har inte studerats på dräktiga och 
digivande tikar, därför ska behandlingen baseras 
på en nytta-riskbedömning av en veterinär

 CYTOPOINT är inte lämpligt för 
andra djurarter än hundar

Hur ges CYTOPOINT?
CYTOPOINT ges som en injektion under 
hundens hud på en veterinärmottagning. 
Dosen beror på hundens vikt. Effekten av en 
enstaka dos varar i genomsnitt en månad, men 
individuella variationer är möjliga. Kontakta din 
veterinär en månad efter dosering, eller om klå-
dan börjar igen. 

CYTOPOINT-behandling kan upprepas så ofta 
som den behövs.

 



10 Mycket svår klåda. Hunden kliar sig, biter, slickar nästan oavbrutet.  
Klådan upphör inte, oavsett vad som händer runt hunden.

8 Svår klåda. Långvariga attacker av klåda när hunden är vaken. Hunden har 
klåda även på natten, liksom under måltider, lek eller utomhusaktiviteter.

6
Medelsvår klåda. Regelbundna attacker av klåda när hunden är vaken.  
Klåda kan också förekomma på natten, och hunden vaknar på grund av 
klåda. Klåda förekommer inte under mat, lek eller utomhusaktiviteter.

4
Mild klåda. Upprepade attacker av klåda när hunden är vaken.  
Attacker av klåda kan ibland också förekomma på natten.  
Ingen klåda under sömn, ätande, lek eller utomhusaktiviteter.

2 Mycket mild klåda. Sporadiska attacker av klåda.  
Hunden kliar lite mer än innan problemet började.

0 Normaltillstånd. Klåda är inte ett problem.

Övervakningstabell för hundens klåda
Registrera din uppskattning av din hunds klåda i tabellen. Läs en 
mer detaljerad beskrivning av nivåerna av klåda under tabellen. 

Vecka 1   Utvärdera hundens klåda varje dag

Veckorna 2–12 Utvärdera en gång i veckan, alltid på samma veckodag

• Ta alltid med dig tabellen när du går till veterinären. Tabellen 
gör det lättare för din veterinär att bedöma svårighetsgraden av 
hundens symtom

• Ange i tabellen datumet när hunden fick en CYTOPOINT-injektion 
eller annat läkemedel för att lindra klådan
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HUR SVÅR ÄR DIN 
HUNDS KLÅDA?
Du kan övervaka intensiteten av hundens klåda i 
tabellen på andra sidan. Symtom på klåda inkluderar 
klösning, bitning, slickning och gnagande av pälsen.

 



Checklista:
 Din hund har fått Cytopoint-medicinering för att 
behandla symtomen på atopisk eller allergisk dermatit

 CYTOPOINT ges som en injektion en gång i månaden

 CYTOPOINT lindrar klåda och förbättrar hudens tillstånd

 Kontakta din veterinär en månad 
efter injektionen, eller om

 klådan återkommer
 du misstänker att medicinen har orsakat biverkningar

 CYTOPOINT är också lämpligt för användning 
i fall där hunden har andra sjukdomar eller 
medicineras med andra mediciner
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Källa: Produktresumé

Denna guide är endast avsedd för att delas ut av 
veterinär i samband med CYTOPOINT-behandling.

 


