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                       Utaretulehdusten hoito lypsykaudella

Jos lehmällä on yleisoireita ( kuume, syömättömyys ), ota yhteys eläinlääkäriin

Jos maidossa on soluja ( yli 200 000 ), ota jokaisesta oireilevasta neljänneksestä maitonäyte viljelyyn

( Str. agalactian havaitsemiseksi voi käyttää lehmän yhteisnäytettä ). Hoito viljelyn perusteella:

STR. AGALACTIA

- uusi saneeraussuunnitelma:   hyvät lehmät hoidetaan, hoito lypsykaudella Mamyzin 1 pullo kerran 
päivässä 1 pv, samanaikaisesti aloitetaan Carepen 3 pv jokaiseen utareneljännekseen. Uusivat ja 
huonot lehmät karsitaan.  Eristys ja erillislypsy kannukoneella hoidettaville kunnes puhtaita.

S . AUREUS   B- laktamas –

- ensisijainen hoito lehmän poisto/ neljänneksen umpeutus, jos hoidetaan  Penovet + Carepen 5 pv.

S. AUREUS     B- laktamas +, KNS ( Staphylococcus spp ) B- laktamas +

- ensisijaisesti lehmän poisto / neljänneksen umpeutus, jos hoidetaan, yhteys eläinlääkäriin

KNS  B- laktamas -   ( STAPHYLOCOCCUS SPP )

- jos ainoastaan lievää solutusta, menee ohi itsestään

- jos hoidetaan,  Carepen 3 – 4 pv  kerran päivässä ( pahemmissa voi laittaa aamuin illoin ).

STREPTOCOCCUS UBERIS

- Penovet 5 pv  ja Carepen 3 pv  kerran päivässä. Vaihtoehtoisesti ( lyhyempi varoaika )  Penovet 2 pv ja 
Mamyzin 3pv  1 pullo kerran päivässä, Carepen 3 pv.

STREPTOCOCCUS DYSGALACTIA

   -       voi mennä lypsämällä ohi, hoito Carepen 3  pv  kerran päivässä ( pahemmissa voi laittaa aamuin 
illoin ).

C.  BOVIS

    - ei antibioottihoitoa, menee ohi yleensä itsestään

MYKOPLASMA BOVIS

- ota välittömästi  yhteys eläinlääkäriin!

E.  COLI



    - jos ei yleisoireita, ei antibioottia, menee usein ohi itsestään, tiheä lypsy, tarvittaessa tulehduskipulääke

      ( Dinalgen), maidon irrotukseen 1 ml  Vetox lihakseen

- jos yleisoireita, yhteys eläinlääkäriin ( samoin  KLEBSIELLA )

T . PYOGENES

   -Penovet  ( + Carepen )  5 p

HIIVA, ENTEROCOCCUS SPP

- ei antibioottihoitoa, tiheä lypsy, tarvittaessa Dinalgen  ( tulehduskipulääke )

Muut:  ota yhteys eläinlääkäriin!

                          Muut hoidettavat sairaudet

   Sorkkavaivat

- tilalla on esiintynyt aiemmin tarttuvaa sorkkavälitulehdusta, nyt epäily DD ?

- oireet: vaihteleva ontuminen ilman muita näkyviä oireita, ei yleisoireita

- hoito: sorkkahoito, ensiavuksi Dinalgen tai Ketovet. Tarvittaessa Geepenil 20 ml aamuin illoin 4 – 5 pv.

- jos lehmä ei varaa painoa jalalle ollenkaan tai hyvin heikosti, ota yhteys eläinlääkäriin

Niveltulehdukset

- oireet:  yhden tai useamman nivelen turvotus, ontuminen, mahdollisesti lievä lämpö

- hoito:  ensiavuksi Dinalgen, jos ei auta yhteys eläinlääkäriin

Vasikoiden tulehdukset

- vasikoilla joskus paiseita  ( ryhmäkarsinoissa lukkoparret, jotkut vasikat yrittävät riuhtoa

itsensä irti )

- joskus niveltulehduksia loukkaantumisen seurauksena

- yskää ( RS- virus ) esiintyy jonkin verran    ( varsinkin ripulin sairastaneilla vasikoilla )

- hoito:  Alamycin LA   1 ml / 10 kg  joka toinen päivä 2 – 3 kertaa.


