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Tjekliste
• Følges dyrlægens anvisning/besætningsdiagnoser

Anvisning er den, du modtager på mail sammen med rapporten. Hvis der på medicinen
står ”i henhold til besætningsdiagnoser”, skal disse diagnoser forefindes i besætningen og
være opdaterede.
Besætningsdiagnoser er dem, du har modtaget fra dyrlægen, hvor der står, hvilke
sygdomme der skal behandles med den pågældende medicin.
-

Der skal forefindes en anvisning til den udleverede medicin.

-

Anvisningen til den receptpligtige medicin skal overholdes – der skal være ført skriftlige
optegnelser med den brugte medicin.

-

Ved udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal den
besætningsansvarlige underskrive den af dyrlægen udleverede anvisning ved dyrlægens
besøg.

-

De udleverede anvisninger (fra dyrlægen) skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter
datoen for dyrlægens besøg. Anvisningerne skal opbevares i datoorden, og på forlangende
forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

-

Ved behandlingens start skal der foretages læselige optegnelser over følgende:
1) Dato for behandlingens start og slut.
2) Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke
er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling).
3) Årsag til behandlingen.
4) Medicinen, der er anvendes.
5) Dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og
hvordan dette er indgivet.

• Findes eller bruges ulovlig medicin i besætningen
-

Der må kun findes receptpligtig medicin ordineret af dyrlægen.

-

Medicin skal opbevares under rene forhold, utilgængeligt for uvedkommende.

-

Medicinen skal overholde ordineringsperioden og genordineres inden periodens udløb.

-

Medicinen skal opbevares på det CHR nummer, det er udskrevet til.

-

Receptpligtig medicin skal være forsynet med en intakt etiket, alternativt opbevares sammen
med indpakningen med etiketten på.

• Flokbehandling
-

Flokbehandles der med antibiotika, kontrolleres at der er lavet korrekte optegnelser.
Der tjekkes, om der anvendes korrekt dosering .

