FECAVA råd til eiere av kjæledyr om ansvarlig
bruk av antibiotika og infeksjonskontroll

Feil bruk av antibiotika kan skade dyret ditt, deg selv og familien din. Det utgjør også
en fare for den globale helsen. Alle må opptre ansvarlig - også du som dyreeier.

ANTIBIOTIKA ER VIKTIG
Mange infeksjoner kan ikke behandles uten bruk av antibiotika;
samtidig som utvikling av resistens er i ferd med å bli et
problem. Eiere og veterinærer må jobbe tett sammen for å løse
dette problemet.

ER ANTIBIOTIKA VIRKELIG NØDVENDIG?
• Ikke alle infeksjoner er forårsaket av bakterier. Noen

infeksjoner skyldes virus og da hjelper ikke antibiotika. I tillegg
er det unødvendig å behandle alle bakterieinfeksjoner med
antibiotika.
• Mange sår og hudinfeksjoner kan behandles med lokalt
sårstell og antibakteriell vask. Spør veterinæren din om råd og
veiledning på hvordan du kan gjøre dette.

GRUNDIG UNDERSØKELSE ER VIKTIG
For å finne ut om sykdommen er forårsaket av en bakterie, må
veterinæren ta prøver. En dyrkningsprøve er nødvendig for å
påvise infeksjon og identifisere bakterien. En slik undersøkelse
øker dyrets mulighet for å bli friskt og reduserer risikoen for
feilbehandling.

IKKE FORVENT ANTIBIOTIKA
Ikke krev antibiotika dersom veterinæren ikke skriver resept på
dette. Det er sjeldent korrekt å gi antibiotika for «sikkerhets
skyld». Med mindre dyret ditt er alvorlig sykt og innlagt
(hospitalisert) for behandling, så spør veterinæren din om det
virkelig er nødvendig med antibiotika, eller om man kan forsøke
noe annet først.

FØLG ALLTID RÅDET FRA
VETERINÆREN DIN
• Gi antibiotika som anvist. Kontakt veterinær dersom

behandlingen ikke er effektiv til forventet tid.
• Ikke endre dose eller avbryt behandling. Møt opp til kontroller.
• Ikke del antibiotika med andre dyr eller dyreeiere.
• Ikke bruk medisiner som er til overs.

IVARETA GOD HYGIENE
Bruk alltid hansker og desinfiser hendene dine før og etter
sårbehandling eller ørerens.

VIT HVA DU KAN FORVENTE
Hvis din veterinær har gode rutiner for hygiene og
infeksjonskontroll, vil vedkommende være kledd i skjorte
eller frakk med korte ermer slik at hendene kan
desinfiseres grundig mellom pasientene. Dette gjelder for
alle helsearbeidere.
• Man skal ikke bruke ringer, smykker eller armbåndsur.
• Hendene skal være rene og desinfiserte før
undersøkelse av pasienten.
• Hansker bør brukes ved håndtering av infisert vev eller
sår.
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