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Anbefaling omkring 

Medicin 

(Holdbarhed efter anbrud)  

Godkendt af Kvalitetsudvalget 

Marts 2015 

Anbefaling:  

Dato for anbrud på a lle in jektionspræparate r påføres flasken. Det forsøges a lt id at an-

vende flasken inden 28 dage efter anbrud. Medicin , som  kun anvendes i m indre om -

fang og hvor det er vanskeligt at anvende hele flasken indenfor 28 dage, bør kun åbnes 

i ét eksem plar (for at reducere/undgå spild). M edicinens påførte sidste anvendelsesda-

to overholdes og destrueres når denne dato overskrides . 

Øvrige in jektionspræparater kan efter anbrud anvendes indtil dato for udløb , så frem t 

dyrlægen vurderer, at det er veterinærfagligt forsvarligt . Rester destrueres efter ud-

løb. Alt udløbet m edicin destrueres. Der t jekkes jævnligt for dato-udløbet medicin . 

Baggrund: 

På foranledning af medlemshenvendelser har Bestyrelsen for FF undersøgt reglerne i forbindelse med ud-

løbsdato på medicin. Der er ikke en egentlig lov på området. Man skal som dyrlæge altid handle med omhu 

og samvittighedsfuldhed og man kan ved tilsidesættelse af dette blive anklaget efter Dyrlægeloven. Man kan 

ligeledes pådrage sig en ansvarssag, hvis et dyr får utilsigtede bivirkninger ved brug af for gammel medicin og 

klienten retter klage. 

Yderligere:  

Praksis kan ved udarbejdelse af liste over holdbarhed (efter anbrud) på den anvendte injektionsmedicin, sikre 

et hurtigt overblik over holdbarhed for de enkelte præparater. Det er altid den enkelte praksis og dermed 

den behandlende dyrlæges ansvar at sikre en korrekt anvendelse og håndtering af medicin. Samtidig skal det 

naturligvis sikres, at medicin opbevares korrekt (bl.a. ved korrekt temperatur) og hygiejnisk (dette er også 

ét af det Veterinære Rejseholds fokusområder). 

 

EKSEMPEL på liste over holdbarhed på anbrudt medicin – se side 2 

Det er den enkelte praksis’ ansvar at sikre procedure for håndtering af medicin, herunder korrekt oversigt 

over holdbarhed på anbrudt medicin. 
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Ek sem pe l på liste over holdbarhed på anbrudt medicin  

(Eksempel fra Dyrlægehuset Skanderborg, udarbejdet af Dyrlæge Dorte Jørgensen):  

 

Medicin liste in jektionspræparater: 

 Adrenalin : Opbevares 2-8 grader i køleskab. Ampullerne må opbevares op til 6 mdr. ved højst 25 

grader. Skal opbevares beskyttet mod lys. Åbne ampuller kasseres straks efter brug. 

 Aliz in vet : Anvendes inden 28 dage efter anbrud, beskyttet mod sollys, 15-25 grader 

 Antisedan: Anvendes inden 28 dage efter anbrud, 15-25 grader. Beskyttet mod sollys 

 Atropin: Opbevares 15-25 grader. 

 Baytril: Opbevares 15-25 grader. 

 Bricany l: Ampuller anvendes umiddelbart efter anbrud, rester kasseres 

 Calm ivet: Anvendes inden 28 dage efter anbrud 

 Ca-gluconat 10%: Åbne ampuller anvendes umiddelbart efter anbrud og rester kasseres. 

 Cerenia : Anvendes inden 28 dage efter anbrud, opbevares i køleskab 

 Com fortan: Anvendes inden 28 dage efter anbrud, beskyttet mod sollys 

 Depomedrol: Opbevares 15-25 grader 

 Dexdom itor: Anvendes inden 28 dage efter anbrud, 15-25 grader 

 Dim azon: Opbevares 15-25 grader 

 Dom itor: Anvendes inden 28 dage efter anbrud, 15-25 grader 

 Dopram : Anvendes inden 28 dage efter anbrud. 

 Euthasol/Exagon vet : Anvendes inden 28 dage efter anbrud, skal opbevares< 25 grader (ikke 

frost) efter anbrud og beskyttet mod sollys 

 FMP: Opbevares 15-25 grader 

 Iso- flo: Opbevares < 25 grader, stramt tillukket og ikke i direkte sollys. 

 Ketam inol: Anvendes inden 28 dage efter anbrud, opbevares i køleskab. 

 Metacam  2 m g/m l og 5 m g/m l: Anvendes inden 28 dage efter anbrud. 

 Norom ox prolongatum : Opbevares 15-25 grader 

 Oxybuprokain øjendråber 4 mg/m l: Må anvendes 1 måned efter åbning. 

 Oxytocin: Anvendes inden 28 dage efter anbrud. Opbevares i køleskab. 

 Plegicil: Opbevares 15-25 grader. 

 Program  Vet- in j: Opbevares frostfrit. 

 Propovet multidose : Anvendes inden 28 dage efter anbrud, opbevares < 25 grader 

 Rom pun: Opbevares < 30 grader. 

 Stesolid: Ampuller anvendes umiddelbart efter anbrud, rester kasseres. 

 Synacthen:Opbevares på køl, anvendes umiddelbart efter anbrud, rester kasseres 

 Torbugesic: Opbevares 15-25 grader 

 Vacciner: Opbevares i køleskab 2-8 C, vaccinerne tages ud umiddelbart før de anvendes 

 Vetergesic: Anvendes inden 28 dage efter anbrud. Opbevares mørkt og < 25 grader. 

 Zoletil-blanding : Holdbar 6-8 uger efter blanding, kasseres efter 8 uger, opbevares i køleskab 2-8 

C og beskyttet mod sollys. 
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