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Använd läkemedlen på rätt sätt
Produktionsdjur är djur som hålls, uppföds, sköts, slaktas
eller samlas in i avsikt att producera livsmedel. De vanligaste
produktionsdjuren är nötkreatur, svin, fjäderfä, får, get och
häst.
Behandlingen med läkemedel ska vara veterinärmedicinskt
motiverad och den ska främja djurets hälsa och välfärd.
Djur får inte behandlas med läkemedel i avsikt att förbättra
produktionen eller prestationsförmågan. Behandlingen med
läkemedel får inte heller orsaka skada med tanke på djuret,
människan eller miljön. Läkemedlen ska vara godkända i
Finland för behandling av produktionsdjur. I praktiken är så
gott som alla läkemedel för produktionsdjur receptbelagda
preparat.

VILKA LÄKEMEDEL KAN DU ANVÄNDA FÖR
BEHANDLING AV PRODUKTIONSDJUR?
Veterinären besluter om läkemedelsbehandlingen
av ett djur i samförstånd med djurets ägare. Veterinären väljer i första hand för djuret i fråga ett
läkemedelspreparat som är godkänt för indikationen i fråga. Om något lämpligt preparat inte finns
att få, kan veterinären på eget ansvar ordinera
andra för produktionsdjur godkända preparat
(den s.k. kaskadregeln). Veterinärens anvisningar
om doseringen och kurens längd ska följas. Ägaren får inte själv skaffa läkemedel från utlandet
eller på egen hand använda sådana läkemedel,
som är avsedda för människor eller sällskapsdjur,
för sina djur.

FÖLJ ALLTID KARENSTIDEN SOM
VETERINÄREN ANGETT

sista användningstidpunkten. Hållbarhetstiden
för en öppnad förpackning kan vara kort. Märk
alltid ut öppningsdatumet på läkemedelsflaskorna. Lämna aldrig kvar nålen på en öppnad flaska.
Håll läkemedelsskåpet snyggt och i god ordning.
Förvara endast rena nålar och sprutor i läkemedelskåpet utöver läkemedlen. Använda nålar
ska samlas upp i ett eget tåligt och förslutbart
kärl eller i en flaska. Glöm inte att också rengöra
automatsprutor efter användningen. Kontrollera
regelbundet ditt läkemedelsskåp och ta bort föråldrade läkemedel så att de inte av misstag ges
till djuren. Föråldrade läkemedel är farligt avfall.
Mer information om hur läkemedel bortskaffas
ger veterinären på din egen ort, apoteket eller
myndigheten som svarar för avfallshanteringen i
kommunen.

Läkemedel för produktionsdjur har alltid en
karenstid. Som kortast är den noll. Om behandlingen med läkemedlet orsakar konsumenten
skadliga rester, är karenstiden längre. Veterinären
ska ange en längre karenstid i sådana fall, då
behandlingen med läkemedelspreparatet medför
rester för än längre tid än vanligt. Sådana situationer uppstår till exempel av doser som är klart
större än den rekommenderade dosen eller om
kurerna är längre än rekommenderat eller om
man använder ett preparat som godkänts för en
annan art av produktionsdjur. Karenstiden som
veterinären angett ska alltid följas. Om man struntar i karenstiderna kan följden bli läkemedelsrester
i livsmedlen och det äventyrar livsmedelssäkerheten.
Lagstiftningen förutsätter att djurets ägare eller
innehavare för journal över alla läkemedel som
getts till produktionsdjuret och svarar för förvaringen av journalföringen. Produktionsdjuret ska
vara identifierbart under läkemedelsbehandlingen och karenstiden.

FÖRVARA LÄKEMEDLEN PÅ RÄTT SÄTT
Läkemedelsskåpet ska alltid hållas snyggt och i god ordning.
Kontrollera regelbundet innehållet i skåpet och ta bort föråldrade
läkemedel. Läkemedel som ska förvaras svalt ska förvaras i
kylskåp. Glöm inte att följa upp temperaturen i kylskåpet.
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Läkemedel ska alltid förvaras åtskilda från andra
produkter och hjälpmedel och utom räckhåll för
barn. Det rekommenderas att det finns ett eget
skåp för läkemedel och hjälpmedel som används
vid behandling med läkemedel. Läkemedel som
ska förvaras svalt ska förvaras i kylskåp åtskilda
från livsmedel och det ska regelbundet mätas att
temperaturen i kylskåpet är tillräcklig. Läkemedlens förvaringsanvisningar finner du på förpackningen och bipacksedeln. Rätt förvaring säkerställer att läkemedlet behåller sin effekt ända fram till

