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Ansvarlig brug af  
antibiotika giver  
sikkerhed til dig  
og dit dyr

–  DANSK VETERINÆR DERMATOLOGISK NETVÆRK 
www.dven.dk

Systemisk behandling (behandling via blodbanen)
Nogle gange er en betændelse så dyb, at man er nødt til at behandle 
med det bakteriedræbende stof via blodbanen. Hunden eller katten får 
derfor tabletter, der optages i blodbanen. Man skal huske, at når man 
behandler med tabletter, er det ikke kun huden eller øret, men også 
alle kroppens andre organer, der bliver behandlet med det samme 
stof. Risikoen for at få fx resistente bakterier i tarmen er derfor større. 

Hvilken behandling
Ved valg af behandling er der mange ting at tage hensyn til. Type af 
hudbetændelse, svampeinfektioner, hvor og hvor udbredt betændelsen 
er m.m. I samråd med din dyrlæge, finder I den løsning, der passer 
bedst til dit dyr. 

Dyrkning og valg af antibiotika
Ofte vil din dyrlæge udtage en prøve til ”dyrkning” af bakterierne for  
at se om de er resistente, og for at se hvilke former for antibiotika,  
der kan slå bakterierne ihjel. Det giver mulighed for at vælge et smal- 
spektret stof, der kun dræber visse bakterietyper.

En ”dyrkning” kan tage op til et en uges tid, men det er ventetiden 
værd. I mellemtiden kan man starte op med vask, rens eller anden 
behandling.

Hvis din dyrlæge vælger at lave en dyrkning fra dit kæledyr, er det et 
udtryk for ansvarlighed overfor dig og dit kæledyr. Det er en hjælp til, 
at der ikke udvikles en mere alvorlig infektion med resistente bakterier 
nu eller senere i din hund eller kats liv.

Tekst: Dyrlæge Ayoe Klingenberg/Dven.
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Når du behandler med tabletter er 
risikoen større for at få resistente 
bakterier.



Hud- og øregangsbetændelse
Hos alle dyr og mennesker findes bakterier, der opretholder en sund  
balance på huden og i øret.

Hvis huden eller øret af en eller anden grund ikke er i balance, kan 
disse bakterier give betændelse.  

Lopper, allergi og hårsækmider er blandt hyppige årsager til at der 
opstår bakteriel infektion.

Betændelsens alvorlighed afhænger af hvor god kroppen er til at  
bekæmpe betændelsen, og hvor dybt ned i huden eller ørets overflade 
bakterierne er kommet.

Behandling
For at kunne behandle en betændelse, skal man have et bakterie- 
dræbende stof (fx antibiotika) til at nå ned til det sted, hvor bakterierne  
er. Huden og ørets opbygning gør, at nogle gange er bedst at behandle  
udefra via overfladen og andre gange er det bedst inde fra, via blod-
banen. 

Topikal behandling (behandling via overfladen)
Salver, shampoos og ørerens er blandt mulighederne for behandling  
af overfladen. Fordelen er, at man kun behandler det angrebne område,  
og at man kan bruge andre bakteriedræbende midler end antibiotika.
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Med shampoo kan du behandle 
specifikke områder af huden.

Din hund bliver undersøgt 
i øret før en podning 
udtages.

Med en steril vatpind tages en 
podning fra øret eller huden. 

Prøven sendes til et laboratorie, 
og svaret giver basis for valg af 

det rigtige antibiotikum.


