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LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ
Uudet kysymykset ja päivitetyt vastaukset merkitty alle Uusi-merkinnällä

Voiko lemmikkivuohelle käyttää seuraeläinten lääkkeitä?
- Lähtökohtaisesti kannattaa lähteä siitä, että myös lemmikkivuohi on tuotantoeläin, jolloin
sille saa käyttää vain tuotantoeläimille hyväksyttyjä lääkkeitä. Lemmikkinäkin pidettävä
vuohi on tuotantoeläin, jos sen maitoa luovutetaan käytettäväksi oman talouden
ulkopuolelle. Lemmikin maitoa saa käyttää vain omassa taloudessa. Samoin jos on
pienikin mahdollisuus, että eläin voidaan lopulta teurastaa ja lihat jakaa vaikka
naapureiden kesken, vuohi on lääkittävä tuotantoeläimenä.
Milloin joudun pidentämään valmisteelle asetettua varoaikaa?
- Eläinlääkärin on määrättävä pidempi varoaika silloin, kun on todennäköistä, että
lääkevalmisteen antamisesta aiheutuu jäämiä tavanomaista pidemmäksi ajaksi. Tällaisia
tilanteita ovat esimerkiksi selvästi ohjeannosta suuremmat annokset tai pidemmät kuurit.
Voiko esim. harjoittelija, eläintenhoitaja tai eläinlääketieteen opiskelija antaa
pistoslääkkeitä tuotanto- tai pieneläimille minun valvonnassani?
- Kyllä, lääkkeitä saa antaa eläimille eläinlääkärin siihen valtuuttama henkilö. Eläinlääkäri
on aina vastuussa lääkkeiden antamisesta vastaanotollaan ja hänen täytyy varmistua,
että lääkkeen antajalla on siihen riittävät taidot.
Ovatko homeopaattiset valmisteet lääkkeitä?
- Kyllä ovat, joten niiden käyttöön sovelletaan lääkitsemislainsäädäntöä, kuten muihinkin
lääkkeisiin. Vain eläinlääkäri voi päättää homeopaattisten valmisteiden käytöstä eläimen
sairauden hoitoon.
Miksi kaskadissa rajataan, että lääkkeitä käytetään vain yksittäiselle eläimelle tai vain
yhden eläintenpitopaikan eläimille?
- Kaskadi on tarkoitettu poikkeukseksi, jolla varmistetaan, että eläinten lääkitykseen
välttämättömät lääkkeet ovat käytettävissä. Ensisijaisesti on käytettävä kyseiselle
eläinlajille kyseessä olevaan käyttöaiheeseen hyväksyttyä lääkevalmistetta, jonka
turvallisuus ja teho on arvioitu kyseiselle eläinlajille ja kyseiseen käyttöaiheeseen
myyntilupaa myönnettäessä.
Onko annettava kaskadivaroajat, jos käyttää saman eläinlajin eri indikaatioon kuin
varoaika on valmisteelle asetettu
- Jos valmisteella on varoaika kyseiselle eläinlajille, sitä voidaan käyttää. Jos annostus
suurempi tai kuuri pidempi kuin valmisteen ohjeannostus, eläinlääkärin on harkittava,
onko varoaikaa pidennettävä.
Uusi

Eläinlääkärin on määrättävä vähintään kaskadivaroajat tuotantoeläimelle käytettävälle
lääkkeelle, jos lääkevalmisteen myyntiluvassa tai muussa kulutukseen luovuttamista
koskevassa luvassa ei ole varoaikaa kyseiselle eläinlajille tai sitä läheisesti
muistuttavalle eläinlajille. Mitkä eläinlajit katsotaan toisiaan muistattaviksi
eläinlajeiksi?
- Lammas ja vuohi katsotaan tässä tapauksessa nautaa muistuttaviksi eläinlajeiksi, joten
niille voi käyttää naudan varoaikoja silloin, kun valmisteella on varoaika naudalle, muttei
lampaalle tai vuohelle.
Mitä ihmislääkkeitä tuotantoeläimille voi käyttää, kun niitä ei mainita
kaskadisäädöksissä?
- Suomessa voi käyttää vain tuotantoeläimille hyväksyttyjä valmisteita. Tuotantoeläimille
hyväksytyistä ihmislääkevalmisteista Fimea pitää luetteloa. Valmisteet löytyvät myös
Evira.fi-sivujen tuotantoeläimille hyväksyttyjen lääkevalmisteiden luettelosta.
Luetteloiden käyttöehtoja on noudatettava eikä näiden lääkkeiden kohdalla saa soveltaa
kaskadia.

Onko lidokaiinin käyttö nykyään sallittua vain kaskadin perusteella?
- Lidokaiinia saa käyttää ainoastaan Fimean luettelossa mainituilla ehdoilla eli vain
tapauksissa, joissa prokaiinihydrokloridin käyttö on vasta-aiheista. Lidokaiinia saa
käyttää ainoastaan paikallis-, johto- ja epiduraalipuudutuksiin.

