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Voit lemmikin omistajana vaikuttaa antibioottien tehon
säilymiseen
Aiheeton antibioottilääkitys voi olla haitaksi lemmikillesi, sinulle ja perheellesi sekä
olla uhka kansanterveydelle. Lemmikin omistajana voit vaikuttaa. FECAVA on koonnut
ohjeistuksen lemmikkien omistajille antibioottien vastuullisesta käytöstä ja tarttuvien
tautien ehkäisystä.Vastuu on meillä kaikilla, myös sinulla lemmikin omistajana.
ANTIBIOOTIT OVAT TÄRKEITÄ

NOUDATA AINA ELÄINLÄÄKÄRISI OHJEITA

Antibiootit ovat välttämättömiä monien bakteeri
tulehdusten hoidossa, mutta antibioottiresistenssi on
kasvava ongelma.

• Anna antibiootit saamasi ohjeen mukaisesti.
•	Ota yhteyttä eläinlääkäriisi, jos lääkitys ei tehoa
odotetussa ajassa.
• Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä kesken.
• Älä jätä mahdollisia kontrollikäyntejä väliin.
•	Älä anna antibioottia muille lemmikeillesi tai jaa niitä
toisille lemmikkien omistajille.
• Älä käytä yli jääneitä lääkkeitä.

On tärkeää, että lemmikkien omistajat ja eläinlääkärit
tekevät yhteistyötä antibioottiresistenssin kehittymistä
vastaan.

TARVITAANKO ANTIBIOOTTEJA
VÄLTTÄMÄTTÄ?
Vain osa infektioista on bakteerien aiheuttamia, eikä
antibiooteista ole apua esimerkiksi virustulehduksiin.
Kaikki bakteeritulehdukset eivät myöskään vaadi
antibioottihoitoa ja esimerkiksi monet haava- ja
ihotulehdukset paranevat paikallishoidolla.
Eläinlääkärisi neuvoo, kuinka parhaiten hoidat
lemmikkiäsi.

TAUDINAIHEUTTAJAN TUNNISTAMINEN
ON TÄRKEÄÄ
Eläinlääkärisi saattaa ottaa näytteitä lemmikistäsi
selvittääkseen onko kyse bakteeritartunnasta.
Näytteiden avulla pyritään selvittämään tulehduksen
aiheuttaja ja bakteerilaji.
Näiden tutkimusten avulla lemmikillesi voidaan valita
paras mahdollinen hoito ja vältytään tarpeettomilta
lääkityksiltä.

MUISTA HYGIENIA!
Käytä aina suojakäsineitä ja desinfioi kätesi
(esim. käsihuuhteella) ennen ja jälkeen haavojen hoidon
tai korvien puhdistuksen.

TIESITKÖ TÄMÄN?
•	Eläintäsi hoitavan henkilökunnan työasu on
lyhythihainen, jotta kädet on helppo pestä ja
desinfioida. Näin vältetään tartunnat potilaasta toiseen.
•	Samasta syystä he eivät
myöskään käytä sormuksia,
rannekelloja tai koruja.
•	Käsien tulee olla puhtaat
ja desinfioidut ennen
eläimesi hoitamista.
•	Suojakäsineet ovat
välttämättömät
kun käsitellään
tulehtunutta
kudosta ja haavoja.

EI AINA ANTIBIOOTTEJA
Useimmissa tapauksissa antibioottien käytölle ”var
muuden vuoksi” ei ole aihetta. Antibiootteja tulee
käyttää harkiten ja huomioida kaikki hoitoon vaikuttavat
tekijät.
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