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Riktgivande minimikarenstider efter avslutad vård med läkemedel, naturläkemedel,
homeopatläkemedel och olika åtgärder
Godkända av Kennelklubbens styrelse 12.10.2006
Antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel
Antibiotika och annan medicinering mot bakteriesjukdomar i form av
injektioner eller genom munnen

7 dygn

Långtidsverkande prokainpenicillin som injektion

14 dygn

Långtidsverkande cefalosporiner

35 dygn

Medicinering mot diarré, kräkning och åksjuka

7 dygn

Lokal applicering av antibiotika/kortison på hud, ögon och öron

7 dygn

Icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (t.ex.
Rimadyl, Flexicam, Metacam)

28 dygn

Långtidsverkande antiinflammatoriska läkemedel (t ex Trokoxil)

365 dygn

Lokalt applicerade smärtstillande gel

7 dygn

Andra läkemedel mot ledvärk som injiceras i muskel

7 dygn

Läkemedel som injiceras i leder

14 dygn

Kortikosteroider (”kortison”) genom munnen och som injektioner
(omfattar preparat mot ormbett)

14 dygn

Långtidsverkande kortikosteroider

35 dygn

Lugnande läkemedel
Alfa-2-agonister (t.ex. medetomidin, xylazin)

7 dygn

Fentiazin (t.ex. acepromazin)

7 dygn

Bensodiazepiner (t.ex. diazepam, midazolam)

7 dygn

Bedövningsmedel (t.ex. lidokain)

7 dygn

Opioider (t.ex. buprenorfin, butorfanol, fentanyl, metadon,
morfin) och barbiturater

28 dygn

Butorfanol
Allmänna anestetika (t.ex. halotan, isofluran, ketamin, propofol,
tiopental)

7 dygn

28 dygn

Övriga
Läkemedel som vidgar luftvägarna

14 dygn

Tillfällig medicinering som påverkar hjärtat

28 dygn

Insulin

1 månad

Ciklosporin

28 dygn

Fenylpropanolamin (Rinexin, Propalin)

14 dygn

Vätskevård subkutant eller intravenöst

7 dygn

Oxytocin

28 dygn

Kabergolin (Galastop)

14 dygn

Aglepriston (Alizin, framkallande av abort)

28 dygn

Delmadinon (Tardak vet, vård av prostatahypertrofi)

28 dygn

Gonadotropiner

6 månader

Uppskjutande av löptid samt kemisk kastration

6 månader

Kemisk kastration (implant)

730 dygn

Andra könshormoner och deras antagonister

6 månader

Cytostater

6 månader

Anabola steroider ordinerade av veterinär som vård vid allvarlig
sjukdom (förbjudna i andra sammanhang)

6 månader

Naturläkemedel, homeopatläkemedel

14 dygn

Produkter som innehåller anabola och stimulerande substanser

förbjudna

Alkohol

förbjudet

Narkotika (andra än sådana som ordinerats av veterinär)

förbjudna

Annan icke nämnd vård enligt veterinärens ordination

7 dygn-6 mån

All parasitmedicinering

ingen karenstid

Profylaktiska vaccineringar mot virussjukdomar

ingen karenstid

Listan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 12.6.2015
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Om hundars medicinering och karenstider
Syftet med antidopingreglementet är att endast friska hundar ska delta i tävlingar och
utställningar, medan sjuka och konvalescenter ska vila hemma tills de har tillfrisknat. Ett
annat syfte är att tävlingarna ska vara hederliga, opartiska och rättvisa.
Person som är ansvarig för hunden och dennes ansvar
Med en person som är ansvarig far hunden avses hundens ägare eller avtalsenliga
innehavare. När dessa är minderariga är den ansvariga personen den ifragavarande
personens malsman eller en person med rättshandlingsfarmaga som malsmannen har
befullmäktigat.
Den ansvariga personen ser till att han ger sin hund den vard som veterinären har
ordinerat. Den person som svarar far hunden svarar alltid far att hunden inte deltar i
utställningar eller tävlingar när den är sjuk och/eller under medicinering och inte heller
under den karenstid läkemedlen pakallar eller under den tid läkemedlen eller resterna av
dessa inte har avgatt fran hundens kropp.
Karenstiden efter medicineringen räknas fran den dag da läkemedlet sist gavs. Speciellt
efter starre atgärder är det skäl att hundägaren radslar med veterinären om när hunden
ater kommer att vara tävlingsduglig. Det ligger i hundägarens intresse att halla dagbok
aver hundens medicinering.
Det är farbjudet att färga pälsen och nosen och att ändra pälsens kvalitet med kemiska
medel.
Veterinärens uppgifter
Veterinären ordinerar far hunden de läkemedel den behaver och lämnar pa begäran en
skriftlig redogarelse far dessa. Ägaren skall begära denna redogarelse, om syftet är att
delta i utställningar eller tävlingar under de närmaste manaderna. Veterinärens ansvar
slutar vid att han ger en redogarelse far medicineringen och informerar om de karenstider
medicineringen eventuellt pakallar. Eftersom karenstiderna uppdateras pa basis av nya
forskningsran sa ofta detta är nadvändigt, är det skäl att alltid saka upp den senaste
informationen pa Kennelklubbens webbsidor. Kennelklubben har tillsatt en arbetsgrupp av
sakkunniga som bedamer karenstiderna utgaende fran tillgängliga forskningsresultat och
fareslar preciseringar av karenstiderna.
Karenstiderna är riktgivande
Karenstiderna är riktgivande pa grund av att den tid det tar far läkemedlen att avga fran
olika hundindividers kropp kan vara olika. Hundens sjukdomar, det givna läkemedlets
styrka och medicineringstiden paverkar ocksa läkemedlets avgang. De riktgivande
karenstiderna hjälper den person som är ansvarig far hunden att bedama när hunden kan
delta i utställningar och tävlingar.
En del av karenstiderna grundar sig pa djurskyddslagen pa sa sätt att ocksa veterinärens
atgärd i sig kan kräva en karenstid. Exempel pa detta är hundens subkutana eller
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intravenasa vätskevård samt injektioner i lederna. Det anses att hunden efter vården
behaver en viss återhämtningstid.
I internationellt godkända laboratorier är undersakningsmetoderna ytterst känsliga, vilket
innebär att även små halter i olika läkemedel kan fastställas noggrant. Undersakningarna
måste vara noggranna far att falska positiva resultat ska kunna undvikas.
Positivt dopingsvar och förseelser
När laboratoriet meddelar Kennelklubben att ett prov som har tagits från en hund
innehåller ett läkemedel eller ett annat kemiskt ämne som inte har dit, ber Kennelklubben
den person som är ansvarig far hunden att lämna en redogarelse far saken. Det är
speciellt viktigt att den ansvariga personen har noggranna uppgifter om den vård som
hunden har fått och om den karenstid som vården har påkallat. Dessa uppgifter och
laboratoriesvaret skickas sedan till Finlands Antidopingkommitté far djurtävlingar. Denna
kommitté fastställer hur stor dopingfarseelse det är fråga om.
Farseelserna indelas i fyra nivåer som från det gravsta till det lindrigaste är faljande: grov
dopingfarseelse, dopingfarseelse, läkemedelsrestfarseelse och nolltoleransfarseelse.
Finlands Antidopingkommitté far djurtävlingar utdelar inte straff, utan avger sitt utlåtande till
Kennelklubben. Kennelklubbens disciplinnämnd behandlar alla straffärenden inom
farbundet. Kennelklubben skall anmäla alla positiva dopingfall till
veterinärmedicinmyndigheterna.

Uppdaterad 2.1.2008

