Alternativer til Switch Pour-on til behandling mot ektoparasitter hos hest
Switch Pour-on (permetrin) kan ikke lengre brukes til hester som er tenkt slaktet til konsum
(http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/bruk_av_insektmiddelet_switch_pou
r_on_til_hest.12761).
VETLIS har i den anledning forsøkt å finne noen alternativer til bruk mot ektoparasitter hos hest. Til
hester som ikke skal slaktes til konsum, kan Switch naturligvis fortsatt brukes. Vi har i dag ingen
preparater mot ektoparasitter hos hest markedsført i Norge. Det vil derfor være aktuelt enten å bruke
preparater markedsført til behandling mot ektoparasitter hos andre dyrearter eller å ta inn egnede
preparater på spesielt godkjenningsfritak.
Coopersect vet. liniment 10 mg/ml (deltametrin) er markedsført til storfe og sau. Indikasjonene er flått,
lus og flueplage hos storfe og flått, lus og sauekrabbe hos sau. Dette preparatet har vært brukt noe til
hest her i landet. Erfaringen viser at kaldblodshester tåler preparatet godt, mens enkelte
varmblodshester får hudreaksjoner. Det anbefales at det for varmblodshester foretas en test før
behandling ved at et par ml av preparatet appliseres ved halerota for å se om hesten får hudreaksjon
eller ikke.
Doseringen av Coopersect til hest er den samme som til storfe. Tilbakeholdelsestiden etter bruk av
Coopersect til hest anbefales satt til 42 døgn (generell minimumsfrist pluss interspeciesvariasjon mellom
storfe og sau).
Det finnes andre preparater med innhold av permetrin i andre land, som eventuelt kan tas inn etter
søknad om spesielt godkjenningsfritak. Nedenfor gis noen eksempler på preparater med innhold av
permetrin:
Flypor Pour-on er markedsført blant annet i Storbritannia med indikasjon fluer, lus og skabbmidd hos
storfe. Dette preparatet har tilbakeholdelsestider etter bruk til storfe på 6 timer for melk og 3 døgn for
slakt. Anbefalt tilbakeholdelsestid etter bruk til hest kan da settes til 28 døgn (generell minimumsfrist).
Doseringen vil være den samme som til storfe, 1 ml/10 kg kroppsvekt (maksimalt 40 ml). Flypor fås i
pakninger på 250 ml, 500 ml og 1 l og i flexipakninger på 1, 2, 3, 4, og 5 l. For mer informasjon se link:
http://www.noahcompendium.co.uk/Novartis_Animal_Health_UK_Ltd/documents/S3471.html
Tectonik Pour-on er markedsført blant annet i Nederland med indikasjon flueplage hos storfe. Dette
preparatet har tilbakeholdelsestider på 0 døgn for melk og 3 døgn for slakt etter bruk til storfe. Anbefalt
tilbakeholdelsestid etter bruk til hest kan da settes til 28 døgn (generell minimumsfrist). Doseringen vil
være den samme som til storfe, 10 ml/100 kg kroppsvekt (maksimalt 25 ml). Tectonik fås i flasker på 1 l.
For mer informasjon se link: http://repertorium.fidin.nl/product.html?id=34636
Wellcare Emulsion er markedsført i Tyskland med indikasjon flueplage og brems hos hest. Preparatet
skal svampes på hele hesten. Doseringen er 100 ml til små hester og ponnier og 200 ml til store hester.
Kan også brukes bare på hode, hals og brystregion (ansiktsfluer, øyefluer) hvis dette er ønskelig.Da
brukes bare 50 ml av preparatet. Slaktefrist etter bruk av Wellcare er 6 måneder. Wellcare fås i flasker
på 1 l. For mer informasjon se: http://www.msd-tiergesundheit.de/Products/Wellcare/Wellcare.aspx

