INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014
Kontrollant: ________

Internt nummer: _______

OBS: Journaliseres på kampagnesagen 2014-13-60-00072
Ejer/Ansat:________

Antal år i smådyrpraksis: _______

Fagdyrlæge m.m.:______

Antal hunde-konsultationer/måned: ___________
Antal katte-konsultationer/måned: ___________
***************************************************************************************
A. ANTIBIOTIKAPOLITIK
Har praksis en antibiotikapolitik (ja/nej): _______
Hvis nej: Har du en antibiotikapolitik(ja/nej)? _______
a) Principper for antibiotikapolitik: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Hvad er I gode til?)_______________________________________________________________________
b) Diagnostik og resistensbestemmelse:
Hund: Hvor ofte udføres resistensbestemmelse pr. måned, hund? ___________
Ved hvilke lidelser?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Hvilket laboratorium benyttes? ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Kat:

Hvor ofte udføres resistensbestemmelse pr. måned, kat? ____________

Ved hvilke lidelser _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Hvilket laboratorium benyttes? ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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c) Antibiotikavalg
Kender du antibiotikavejledningen?:___________________________
Bruger du den? __________________________________________________________________________________________________
Har I lavet praksistilpasninger? ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
HUND: Valg af antibiotika (ATC-grupper), rutinemæssige behandlinger:

Lidelse
Dermatitis

GI

Otitis
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Antal tilfælde
pr. måned

Præparat
(start)

Evt. præparat
Varighed
(efterbehandling) (efterbehandling)
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KAT: Valg af antibiotika (ATC-grupper), rutinemæssige behandlinger:

Lidelse
Bid/bylder

Urinvejsinfektion
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Antal tilfælde
pr. måned

Præparat
(start)

Evt. præparat
(efterbehandling)

Varighed
(efterbehandling)
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d) Forebyggende antibiotisk behandling i forbindelse med operation
HUND
Operation

Antal op.

Hvor ofte antibiotika?

Præparat (start),

Præparat (efterbehandling)

Varighed

pr. måned

x ud af 10 operationer

Navn, dosis

(Navn, adm.vej og dosis*)

(efterbehandling)

Kastration

_____ ud af 10

Sterilisation

_____ ud af 10

Tandrensning

_____ ud af 10
_____ ud af 10

* kan besvares med standardbehandling. Obs. Hvordan er det defineret af dyrlægen?
KAT
Operation

Antal op.

Hvor ofte antibiotika?

Præparat (start),

Præparat (efterbehandling)

Varighed

pr. måned

x ud af 10 operationer

Navn, dosis

(Navn, adm.vej og dosis*)

(efterbehandling)

Kastration

_____ ud af 10

Sterilisation

_____ ud af 10

Tandrensning

_____ ud af 10
_____ ud af 10

* kan besvares med standardbehandling. Obs. Hvordan er det defineret af dyrlægen?
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B

KRITISK VIGTIGE ANTIBIOTIKA

Hvor hyppigt
anvender du?

Aldrig

Dagl.

Ugentl.

Måne
dligt

Fluorokinoloner og 3. og 4. generations cephalosporiner
Halv
årligt

Mindre

Lidelser

TIL HUND
Convenia ®
Aurizon ® øresalve
Baytril ® injektion
Baytril ® tabl.
Floxabactin Vet tabl.
Marbocyl ® tabl.
Softiflox Vet tabl.

Xeden ® tabl.
Veraflox tabl.
*
*
TIL KAT
Convenia ®
Baytril ® injektion
Baytril ® tabl.
Marbocyl ® tabl.
Softiflox Vet tabl.

Xeden® tabl.
Veraflox oral opl.
Veraflox tabl.
*
*
*andre til dyrearten ikke registrerede fluorokinoloner og 3. og 4. gen. Cephalosporiner)
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Resistensbestemmelse
X gange ud
af 10

Prioritet
(valg nr.)
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OVERSIGT KRITISKE ANTIBIOTIKA TIL HUND
Præparat
Convenia ®

Stofgruppe

Indikation

Styrke

3. og 4. gen.Cep
Cefovecin

Inj, 80 mg/ml

Aurizon ® øresalve

3. gen.Cep

Baytril ® injektion

FQ
Enrofloxacin

Baytril ® tabl.

FQ
Enrofloxacin
FQ
Enrofloxacin

Til de følgende indikationer, der kræver langtidsbehandling. Hund: Til behandling af hud- og
bindevævsinfektioner inkl. pyodermi, sår og abscesser forårsaget af Staphylococcus intermedius, betahaemolytiske streptococcer, Escherichia coli og/eller Pasteurella multocida. Til behandling af
urinvejsinfektioner forårsaget af Escherichia coli og Proteus spp. Til adjunktiv behandling ved mekanisk eller
operativ periodontal behandling af alvorlige infektioner i tandkødet og i det parodontale væv forårsaget af
Porphyromonas spp. og Prevotella spp.
Behandling af otitis externa forårsaget af bakterier og svampe hos hund. Brugen bør baseres på en
følsomhedstest.
Infektioner forårsaget af enrofloxacin-følsomme bakterier/mykoplasmer hos kalve, ungkreaturer, svin,
fjerkræ samt udvoksede hunde og katte. Luftvejsinfektioner, enteritis, urinvejsinfektioner, dermatitis samt
infektioner i reproduktionssystemet.
Do

Floxabactin vet
tabletter
Marbocyl ® tabl.

FQ
Marbofloxacin

Softiflox Vet tabl.

FQ
Marbofloxacin

Xeden ® tabletter

FQ
Enrofloxacin

Veraflox tabl.

FQ
Pradafloxacin

Behandling af infektioner i den nedre urinvej (med og uden forbindelse til prostatitis) og infektioner i den
øvre urinvej forårsaget af Escherichia colieller Proteus mirabilis.
Behandling af overfladisk og dyb pyodermia
Infektioner i hud og bløddele hos hund og kat forårsaget af mikroorganismer følsomme for marbofloxacin.
Infektioner i urinvejene hos hund forårsaget af mikroorganismer følsomme for marbofloxacin. Brugen bør
baseres på en følsomhedstest.
Behandling af infektioner i hud og bløddele (hudfoldspyoderma, impetigo, folliculitis, furunkulose, cellulitis)
forårsaget af følsomme stammer af mikroorganismer, urinvejsinfektioner evt. i forbindelse med prostatitis
forårsaget af følsomme stammer af mikroorganismer samt respirationsvejsinfektioner forårsaget af følsomme
stammer af mikroorganismer
Infektioner i den nedre urinvej (med og uden forbindelse til prostatitis) og infektioner i den øvre urinvej
forårsaget af Escherichia Coli eller Proteus mirabilis. Behandling af overfladisk og dyb pyodermi
Behandling af: - Sårinfektioner forårsaget af følsomme stammer af Staphylococcus intermedius-gruppen
(inkl. S. pseudintermedius). - Overfladiske og dybe pyodermier forårsaget af følsomme stammer af
Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius). - Akutte urinvejsinfektioner forårsaget af
følsomme stammer af Escherichia coli og Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius). Som tillægsbehandling til mekanisk eller kirurgisk periodontal behandling af svære infektioner i tandkød og
det periodontale væv forårsaget af følsomme stammer af anaerobe organismer, f.eks. Porphyromonas spp. og
Prevotella spp.
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Øredråber 1x10
ml.
Inj. 50mg/ml
100 mg/ml
Tabl. 50 mg
150 mg
Tabl. 15 mg
50 mg
150 mg
Tabl. 5 mg
20 mg
80 mg
Tabl. 5 mg
20 mg
80 mg
Tabl. 15 mg
50 mg
200 mg
Tabl. 15 mg
60 mg

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014
OVERSIGT KRITISKE ANTIBIOTIKA TIL KAT
Præparat
Convenia ®

Stofgruppe

Indikation

Styrke

3. og 4. gen.Cep
Cefovecin

Inj, 80 mg/ml

Baytril ® injektion

FQ
Enrofloxacin

Inj. 50mg/ml
100 mg/ml

Baytril ® tabl.

FQ
Enrofloxacin
FQ
Enrofloxacin
FQ
Marbofloxacin
FQ
Marbofloxacin
FQ
Enrofloxacin
FQ
Pradafloxacin
FQ
Pradafloxacin

Til behandling af abscesser og sår i hud og bindevæv forårsaget af Pasteurella multocida, Fusobacterium
spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, beta-haemolytiske streptococcer og /eller Staphylococcus
intermedius.Til behandling af urinvejsinfektioner forårsaget af Escherichia coli.
Infektioner forårsaget af enrofloxacin-følsomme bakterier/mykoplasmer hos kalve, ungkreaturer, svin,
fjerkræ samt udvoksede hunde og katte. Luftvejsinfektioner, enteritis, urinvejsinfektioner, dermatitis
samt infektioner i reproduktionssystemet.
do
Behandling af infektioner i de øvre luftveje.

Tabl. 15 mg

Infektioner i hud og bløddele hos hund og kat forårsaget af mikroorganismer følsomme for
marbofloxacin. Brugen bør baseres på en følsomhedstest.
Behandling af infektioner i hud og bløddele (sår, abscesser, flegmoner) og øvre
respirationsvejsinfektioner forårsaget af følsomme stammer af mikroorganismer.
Bakterieinfektioner i de øvre luftveje.

Tabl. 5mg
20 mg
Tabl. 5 mg

Floxabactin vet
tabletter
Marbocyl ® tabl.
Softiflox Vet tabl.
Xeden® tabletter
Veraflox tabl.
Veraflox oral susp.

Behandling af: - Akutte infektioner i de øvre luftveje forårsaget af følsomme stammer af Pasteurella
multocida, Escherichia coli og Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius).
Til behandling af akutte infektioner i de øvre luftveje forårsaget af pradofloxacin-følsomme stammer af
Pasteurella multocida, Escherichia coli og Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S.
pseudintermedius) samt sårinfektioner og abscesser forårsaget af pradofloxacin-følsomme stammer af
Pasteurella multocida og Staphylococcus intermedius-gruppen (incl. S. pseudintermedius) hos kat.
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Tabl. 50 mg

Tabl. 15 mg
50 mg
Tabl. 15 mg
Oral opløsning
25 mg/ml

