Az antibiotikum-kezelések általában rombolják a tengerimalac bélflórájának egészségét.
Egyes antibiotikumok a tengerimalac számára mérgezők vagy rendkívül veszélyesek, a bélflóráját károsítják és
visszafordíthatatlan, végzetes hasmenést okoznak, vagy végzetes allergiát idéznek elő nála. Minden penicillin alapú
antibiotikum mérgező a tengerimalac számára! A tengerimalac kezelésében jártas állatorvos olyan antibiotikumot, amely e
kisemlős számára toxikus vagy rendkívül veszélyes hatású, sosem alkalmaz, még abban az esetben sem, ha pillanatnyilag nem
létezik más alternatíva.
A következő antibiotikumok a tengerimalac számára rendkívül veszélyesek vagy mérgezők, ha alkalmazásra
kerülnek, állapotát csak tovább súlyosbítják, gyógyulási esélyeit még jobban csökkentik és/vagy halált okoznak:
Penicillin bármilyen formában, Amoxicillin (Clavamox), Eritromicin, Lincocin (Lincomicin, Lincorex),
Streptomicin, Clortetraciclin, Oxitetraciclin, Dihidrostreptomicin, Ampicillin, Cephalexin, Cefadroxil,
Cefalosporinok, Cefazolin, Clindamycin, Bacitracin, és ezek származékai.
Tengerimalacnál alkalmazható antibiotikum-készítmények (kizárólag az orvos utasítása szerint, az előirt adagban és
ideig alkalmazva!):
- Baytril (Enrofloxacin) - csak felnőtt tengerimalacoknál alkalmazható, a növekedésben levők nem kaphatnak!
- Bactrim (Tribissen, Septra, SMZ-TMP, Trimethoprim sulfa, Trimethoprim-sulfamethoxazol) - megfelelő mennyiségben kölyök
és növendék tengerimalacoknak is adható
- Cloramphenicol palmitate, Cloramphenicol succinate
- Sulfamethazine
- Doxiciclin (Vibramicin, Vibravet) - alkalmazása a vemhesség utolsó 3 hetében lévő nőstényeknél és 4 hetes korig az
újszülött kölyköknél nem ajánlott, mert a kölykök fogazatának megmaradó (sárgás-szürkés-barnás) elszíneződését okozza.
- Tetraciclin - adagolása nagyon nagy elővigyázatosságot igényel, mert egyes érzékenyebb egyedeknél a bélflórát
nagymértékben károsítja.
A bél baktériumflórájának védésére, a bélflóra egyensúlyának megőrzésére Bio-Lapis, Laktiferm, Probios, BeneBac, LactoBac
vagy egyéb probiotikus készítményt ajánlott adni. A probiotikumot mindig 1-2 órával az antibiotikum adagolása után kell alkalmazni.
Antibiotikumos kezelést orvosi javallat nélkül sose alkalmazz!
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