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Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset 
- Eviran väliaikainen käyttösuositus 
 

Eläimille tarkoitetuissa bentsyylipenisilliiniprokaiini-
injektiovalmisteissa (jatkossa prokaiinipenisilliini) varaudutaan 
mahdolliseen saantihäiriöön aikaisintaan alkusyksystä. Tämä johtuu 
vaikuttavan aineen pulasta Euroopassa.  
 
Huolimatta siitä, että varaudutaan häiriötilanteeseen, voimassa 
olevaa lääkitsemislainsäädäntöä noudatetaan normaalisti. 
Asetuksen MMMa 17/2014 mukaisesti eläinlääkärin on otettava 
huomioon Eviran antamat suositukset sekä noudatettava 
mikrobilääkkeiden käyttöä koskevia säännöksiä. 
 
Harkintaa penisilliinin käyttöön 
 
Penisilliinille löytyy vaihtoehtoja eläinten lääkityksessä. Tavoitteena 
on kuitenkin säilyttää penisilliini tehokkaana lääkkeenä Suomessa 
myös jatkossa mahdollisen häiriötilanteen päätyttyä. 
 
Evira antaa nyt suositukset siitä, että penisilliinivalmisteiden käyttö 
suunnataan vain keskeisimpiin käyttötarkoituksiin. Tavoitteena on 
varmistaa, että penisilliinin käyttö olisi mahdollisimman hallittua ja 
harkittua. Lisäksi tarkoituksena on varata terveydenhuollosta 
vastaaville eläinlääkäreille aikaa arvioida tilojen mikrobilääkkeiden 
käyttöä sekä päivittää lääkityssuunnitelmat. 
 
 

Suositukset taulukoita 
 
Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset käyttöaiheet 
märehtijöillä, sioilla ja hevosilla. Muille eläinlajeille ei 
prokaiinipenisilliini-injektioita tulisi käyttää.  

- Taulukossa 1 on käyttöaiheet, joihin penisilliini-injektioiden 
riittävyys pyritään varmistamaan mahdollisimman pitkään.  

- Taulukossa 2 on koottuna käyttöaiheet, joiden ensisijaisena 
lääkityksenä on käytetty penisilliiniä, mutta joihin nyt 
suositellaan vaihtoehtoisia mikrobilääkkeitä tai 
lääkemuotoja. 

 
On tärkeää, että kaikilla tuotantotiloilla kiinnitetään huomiota 
olosuhteisiin ja tarttuvien tautien ennaltaehkäisyyn. 
Terveydenhuoltoon kuuluvilla tiloilla lääkkeiden varalle 
luovuttamisessa on käytettävä huolellista harkintaa ja tarkkaa 
lääkkeiden käytön seurantaa ja perusteellista ohjeistusta. Lisäksi on 
tärkeää ottaa riittävästi näytteitä, jotta lääkevalinnat perustuvat 
tehtyihin herkkyysmäärityksiin. 
 
 
Suosituksia päivitetään tilanteen muuttuessa. Tämä sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksen liitteenä oleva suositus on 
eläinlääkäreitä sitova. 
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1. PENISILLIINI-INJEKTIOHOIDOT RAJOITETAAN SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN. 

Märehtijöiden lääkitseminen Sikojen lääkitseminen Hevosten lääkitseminen 

Sorkkavälin ajotulehdukset:  
 
Penisilliini on ensisijainen vaihtoehto. 
- Prokaiinipenisilliini-injektioita käytetään niin 

kauan kuin valmisteita on.  
- Vesiliukoisen bentsyylipenisilliinin saantihäiriön 

päätyttyä (kesä-heinäkuun vaihde), myös tämä 
on käytettävissä. 

- Penemaattihydrojodidi-valmisteita voi myös 
käyttää kaskadin perusteella, jos muita 
penisilliinivalmisteita ei ole saatavilla. 

 
Toissijainen vaihtoehto on oksitetrasykliini.  
 
ESBL-kantojen valikoitumisen vuoksi 3. polven 
kefalosporiineja ei tule käyttää.  
Lainsäädännön rajoitukset otettava huomioon 3. ja 4. 
polven kefalosporiinien käytössä (VNa 1054/2014, 
MMMa 17/2014).  
 

Resistenssin lisääntymisen estämiseksi 
sikaketjussa penisilliini varataan ensisijaisesti 
porsastuotantosikaloiden tarpeisiin. 
 
Pikkuporsaiden ja vierotettujen porsaiden 
niveltulehduksiin jalkavaivojen ja hännänpurennan 
hoito: 

- Penisilliini on ensisijainen vaihtoehto. 
 
Emakoiden jalkavaivat: 
- Penisilliini on ensisijainen vaihtoehto. 
- Jos penisilliiniä ei ole saatavilla, hoidossa siirrytään 

käyttämään aminopenisilliiniä, jota annetaan 
kahdesti päivässä, jos tulehdus nivelessä käyttäen 
korkeinta annosta. 

 
Porsaiden Streptococcus suis –infektio: 

- Penisilliini on ensisijainen vaihtoehto. 
 

Hevosten klinikoilla tapahtuviin 
hoitoihin on varattava 
prokaiinipenisilliini-injektioita ainakin 
vesiliukoisen penisilliinin saantihäiriön 
ajan.  
- esim. traumaattiset jalkahaavat, 

hengitystieinfektiot 
- jos penisilliini loppuu, voidaan korvata 

sulfonamidi-trimetopriimi-yhdistelmällä 
tarvittaessa yhdistettynä 
metronidatsoliin, jolloin saadaan hyvä 
kattavuus yleisimpiin aiheuttajiin myös 
pleuropneumoniassa (kuljetuskuume) 

 
Lievemmät tapaukset eivät tarvitse 
antibiootteja lainkaan 
- haavahoidot paikallisesti 

paikallisvalmistein  
- hengitystieinfektioiden tukihoito 

virusten ollessa yleisimpiä aiheuttajia. 
 

Nautojen ja lampaiden listerioosi: 
 
Prokaiinipenisilliinin vaihtoehtona vesiliukoinen 
bentsyylipenisilliini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mikrobilääkeprofylaksia kirurgiassa: 
- Leikkausprofylaksiaan käytetään nyt 

kastraatioissa, artroskopioissa, joissa 
puhtausluokan perusteella voisi olla 
kokonaan ilman mikrobilääkehoitoa 

 
C-ryhmän streptokokki-infektiot:  
- penisilliini ensisijainen lääke 
- vaihtoehtona sulfonamidi-trimetopriimi 

herkkyysmäärityksen perusteella 
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2. KÄYTETÄÄN MUITA, VAIHTOEHTOISIA MIKROBILÄÄKKEITÄ. PENISILLIINI-INJEKTIO ON KORVATTAVISSA MUILLA LÄÄKEAINEILLA TAI 
MUILLA LÄÄKEMUODOILLA. 

Märehtijöiden lääkitseminen Sikojen lääkitseminen Hevosten lääkitseminen 

Utaretulehdukset: 
Pohjoismaisista hoitokäytännöistä poiketen muualla 
myös kliiniset utaretulehdukset hoidetaan 
useimmiten intramammaareilla ja tarvittaessa 
tukihoidolla. 
Pääasiassa maitotilaan rajoittuvat 
utaretulehdukset (streptokokit, KNS): 
- Ensisijaisesti intramammaareilla lypsykaudella 

tai umpeenlaitettaessa.  
- Streptokokkien aiheuttama kliininen 

utaretulehdus voidaan hoitaa intramammaareilla 
ja tulehduskipulääkkeellä 

 
Yleishoitoa vaativat, Gram-positiivisten 
bakteerien aiheuttamat mastiitit: 
Gram-positiivisten mikrobien aiheuttaman 
utaretulehduksen yleishoitoon ei tule käyttää muita 
kuin penisilliinivalmisteita. Korvaavana hoitona 
intramammaarit ja tukihoito mukaan lukien 
kipulääkitys. 
S. aureuksen aiheuttama kliininen mastiitti: 
- Yleishoidon rajoittaminen suosituksien 

mukaisesti penisilliiniherkän S. aureuksen 
aiheuttaman (pääasiassa) kliinisen 
utaretulehduksen hoitoon (hoitosuosituksen 
mukaan lisäksi intramammaarit).  

- Prokaiinipenisilliini-injektiohoito voidaan korvata 
muilla saatavilla olevilla penisilliinivalmisteilla 
(penetamaattihydrojodidi, vesiliukoinen 
bentsyylipenisilliini). 

 
Kesämastiitti (pyogenes-utaretulehdus): 
- Prokaiinipenisilliini-injektiohoito voidaan korvata 

muilla saatavilla olevilla penisilliinivalmisteilla 
(penetamaattihydrojodidi, vesiliukoinen 
bentsyylipenisilliini). 

Lihasikojen hännänpurenta:  
- Lääkityksissä siirrytään aminopenisilliinien 

käyttöön. 
Aminopenisilliinivalmisteilla on syytä käyttää 
korkeinta annosta ja annostusta kahdesti 
vuorokaudessa. 

 
Napatulehdusten ennaltaehkäisy ja normaali 
kastraatio: 
- Ei tehdä lainkaan ennaltaehkäiseviä, rutiininomaisia 

napatulehduksien lääkityksiä tai normaalin 
kastraation yhteydessä annettavaa 
mikrobilääkitystä. 

 
Porsaiden Staph. hyicus –tartuntojen hoitoon 
suositellaan ensisijaisesti käyttämään 
herkkyysmäärityksen perusteella annettavaa 
mikrobilääkettä. 
 
 
Lihasikojen hengitystietulehdusten hoidossa 
(aktinobasilloosi): 
- penisilliini korvataan tetrasykliinillä tai tiamuliinilla. 
 
Varaudutaan korvaamaan prokaiinipenisilliini-
injektioiden kokonaan loppuessa valmisteet 
herkkyysmäärityksen mukaan muulla 
mikrobilääkkeellä, esim. aminopenisilliinillä. 
 
Lainsäädännön rajoitukset otettava huomioon 3. ja 4. 
polven kefalosporiinien käytössä (VNa 1054/2014, 
MMMa 17/2014). 

Pääntautiin mikrobilääkettä suosituksien 
mukaan vain poikkeustapauksissa  
 
Varsojen infektiot: 
- penisilliinin vaihtoehtoina ampisilliini tai 

doksisykliini 
 
Aikuisten hevosten infektiot: 
- penisilliinin vaihtoehtona sulfonamidi-

trimetopriimi silloin, kun käyttö 
eläinlääketieteellisesti perusteltua. 

 
Yleiskommentti: 
Sulfonamidi-trimetopriimi on usein tehokas 
varsinkin i.v. annettuna. Voidaan vakavissa 
tapauksissa yhdistää metronidatsoliin. 
 
Lainsäädännön rajoitukset otettava 
huomioon 3. ja 4. polven kefalosporiinien 
käytössä (VNa 1054/2014).  
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Märehtijöiden lääkitseminen Sikojen lääkitseminen Hevosten lääkitseminen 

 
Bakteerien aiheuttamat hengitystietulehdukset 
erityisesti vasikkakasvattamoissa: 
- Suositellun ensisijaislääkkeen 

bentsyylipenisilliinin ohella oksitetrasykliini. 
- Toissijaisena tulatromysiini tai florfenikoli  
 
Tulatromysiinimakrolidin käyttö on 
eläinlääketieteellisin syin perusteltua, jos 
ensisijaislääkkeitä ei ole saatavilla (MMMa 17/2014).  
 
Lehmän metriitti 
Ensisijaislääkkeitä ovat penisilliini ja oksitetrasykliini. 
Jälkimmäistä voidaan siis käyttää tässä tilanteessa. 
 

 
Sikaruusu:  
- tautipurkauksissa penisilliini on ykkösvaihtoehto 

mutta muita tehokkaita lääkeaineita ovat 
aminopenisilliinit, tetrasykliini. Yleensä yksittäisiä 
sairastuvia. Jos tauti puhkeaa, ensisijaisesti 
tarkistetaan, onko rokotussuosituksia noudatettu 
käytännössä oikein.  

- Sikaruusua varten ei tarvitse jättää varalle lääkettä 
terveydenhuoltoon kuuluville tiloille 

 

Vasikoiden napatulehdukset 
- Korvataan penisilliini aminopenisilliinillä tai 

oksitetrasykliinillä. 
- Aminopenisilliinivalmisteilla on syytä käyttää 

korkeinta annosta ja annostusta kahdesti 
vuorokaudessa. 

 
Vasikoiden niveltulehdukset, jos epäillään 
aiheuttajaksi Gram-positiivisia mikrobeja: 
- kuten napatulehduksien hoito edellä. 

 
Mikrobilääkeprofylaksia märehtijöiden 
kirurgiassa: 
- Periaatteessa mikrobilääkkeitä ei tarvita, jos 

huolehditaan olosuhteiden ja toimenpiteen 
hygieniasta riittävästi.  

- Jos infektioriski on suuri, voi käyttää penisilliinin 
vaihtoehtona preoperatiivisesti trimetopriimi-
sulfonamidi –yhdistelmää tai oksitetrasykliiniä. 

  

 


