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FECAVA Advice on Responsible Use 

of Antimicrobials

Should I use antimicrobials in this patient?
Do you know or strongly

suspect the condition is

a bacterial infection or

has secondary bacterial

involvement?

Is resolution of this infection

dependent on use of

antimicrobials?

Consider non-bacterial

causes (e.g. viral, parasitic,

non-infectious)

Choose other therapy  

based on expected cause, 

current recommendations 

and  literature

NO

It might still resolve

Consider use of antiseptics

or other agents based on

current recommendations

and  literature

If not resolving, take

samples for culture and

susceptibility testing

NO

It will probably not make

a difference

Consider use

of antiseptics

or other agents

based on current

recommendations and 

 literature

Take samples

for culture and

susceptibility

testing

Choose an antimicrobial

based on laboratory

 
current

recommendations and

literature

If there
 
is

 
a

 
poor

 
response to therapy,  

review your diagnosis 

and therapeutic plan

Will the animal’s wellbeing

be threatened if you

delay therapy?

Take samples

for culture and

susceptibility

testing 

Choose an antimicrobial

based on cytology

and expected cause,  

current recommendations 

and  literature

If indicated, change  

treatment according to

laboratory results and if 

possible to an  

antimicrobial with the  

narrowest spectrum

YES

YES

YES

NO

Use this chart to:

• Support your decision making
• Avoid unnecessary antimicrobial use

Indications where systemic antimicrobial use is normally unnecessary

“Preventive use” in healthy animals

• Routine dental descaling and polishing

• Treatment of in-contact but unaffected cohort animals

• Before mating/at weaning time

Surgery of uninfected / uncontaminated tissue

• Routine castrations and spays

• Routine laparotomy

• Caesarean section

• Removal of non-infected tumours

• Clean orthopaedic surgery of short duration (< 1,5 hours)

• Neurosurgery

• Reconstructive surgery, otoplasty, skin  etc

Uncomplicated conditions of known or suspected viral aetiology

• Acute canine cough

• Acute gastrointestinal infection

• Feline upper respiratory viral infections

• Feline calicivirus infection

• Feline leukaemia virus (FeLV)/ Feline  virus (FIV) infections

• Rhinitis

Other conditions without pathogenic bacterial involvement

• Feline lower urinary tract disease (FLUTD)

• Juvenile vaginitis

• Acute conjunctivitis

• Chronic bronchitis

•  bowel disease (IBD)

• Prostatic hyperplasia or prostatic cysts

• Anal  sac   without  abscessation

• Wounds with well established granulation tissue

Conditions likely to respond to antiseptics or other topical agents

• Uncomplicated skin lesions or mildly infected wounds and bites

• Surface and  pyoderma

• Seborrhoeic skin diseases

• Otitis externa

• Periodontal disease

Other uncomplicated conditions with bacterial aetiology

• Bite abscesses in cats

• Salmonella gastroenteritis

• Campylobacter spp gastroenteritis

•  gastroenteritis

This table provides examples and should not be considered comprehensive
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FECAVA Patarimai kaip atsakingai naudoti 
Antimikrobinius vaistus 

• Sustiprinti jūsų sprendimo priėmimą 
• Išvengti nereikalingo antimikrobinio vaisto naudojimo 

Vadovaukitės šia diagrama norėdami:

Ar turėčiau šiam pacientui naudoti antimikrobinius vaistus?

Paimkite kultūros
mėginius 

jautrumo tyrimams

gyvūno gerovei?
kilti grėsmė 

Ar atidedant terapiją gali

TAIP

TAIP

TAIP NEliga yra bakterinė infekcija
ar joje yra

antrinių bakterijų?

Ar žinote ar įtariate, kad

Apsvarstykite nebakterines

parazitines, neinfekcines)
priežastis (pvz.: virusines,

NE

priklauso nuo antimikrobinių
Ar šios infekcijos sprendimas

vaistų vartojimo? 

dabartines rekomendacijas
pagal numatomą priežastį,

Pasirinkite kitą terapiją

mokslinę literatūrą

Tikėtina, kad tai nepadarys
jokios įtakos

NE

Tai galima išspręsti 
kitais būdais 

Remdamiesi dabartinėmis
rekomendacijomis

apsvarstykite galimybę 
naudoti antiseptikus

ar kitus agentus

ir moksline literatūra,

jautrumo tyrimams
paimkite kultūros mėginius

Jei neišsprendžiama

antiseptikus ar kitus agentus
apsvarstykite naudoti 
moksline literatūra
rekomendacijomis ir 

Remdamiesi dabartinėmis

jautrumo tyrimams

Paimkite kultūros
mėginius 

Remdamiesi citologija ir 

rinkitės antimikrobinį vaistą

bei dabartinėmis 
numatoma priežastimi

rekomendacijomis ir literatūra,

spektras yra siauriausias
antimikrobinį vaistą, kurio

jei įmanoma,
labaratorinius rezultatus ir,

pakeiskite gydymą pagal
Jei nurodyta, 

rinkitės antimikrobinį

Remdamiesi laboratorinių
tyrimų rezultatais,

dabartinėmis 
rekomendacijomis ir 
moksline literatūra

vaistą

Jei gydymas yra 

peržiūrėkite diagnozę
ir

gydymo planą

neveiksmingas,

Požymiai, kai sisteminis antimikrobinių medžiagų vartojimas paprastai nebūtinas

• Įprastinis dantų valymas ir poliravimas

• Kontaktinių, bet nepaliestų kohortos gyvūnų gydymas
• Prieš poravimąsi / atjunkymo metu

„Profilaktinis vartojimas“ sveikiems gyvūnams

Neinfekuotų / neužterštų audinių chirurgija
• Įprastinės kastracijos ir kiaušidžių šalinimo metu
• Įprasta laparotomija
• Cezario pjūvis
• Neinfekuotų auglių pašalinimas
• Trumpalaikės (<1,5 valandos) švarios ortopedinės operacijos
• Neurochirurgija
• Rekonstrukcinė chirurgija, otoplastika, oda atvarpai ir kt.

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai ir ji neturėtų būti laikoma išsami

Nesudėtingos žinomos ar įtariamos virusinės etiologijos sąlygos
• Ūmus šunų kosulys
• Ūminė virškinimo trakto infekcija
• Kačių viršutinių kvėpavimo takų virusinės infekcijos
• Kačių kalicivirusinė infekcija
• Kačių leukemijos viruso (FeLV) / kačių viruso (FIV) infekcijos
• Rinitas

Kitos sąlygos, kuriose nedalyvauja patogeninės bakterijos
• Kačių apatinių šlapimo takų liga (FLUTD)
• Nepilnamečių vaginitas
• Ūmus konjunktyvitas
• Lėtinis bronchitas
• Uždegiminė žarnyno liga (IBD)
• Prostatos hiperplazija arba prostatos cistos
• Išangės kapšelių uždegimas/užgulimas be vočių (pūlinių) 
• Žaizdos su gerai įsitvirtinusiu granuliaciniu audiniu

Sąlygos, galinčios reaguoti į antiseptikus ar kitus aktualius veiksnius
• Nekomplikuoti odos pažeidimai arba lengvai užkrėstos žaizdos ir įkandimai
• Paviršius ir piodermija
• Seborėjinis dermatitas
• Išorinis ausies uždegimas (Otitis externa)
• Periodonto liga

Kitos nekomplikuotos sąlygos, turinčios bakterinę etiologiją
• Įkandimų pūliniai katėse

• Campylobacter spp gastroenteritas
• Salmonella gastroenteritas

• Clostridium difficile gastroenteritas

dabartines rekomendacijas,

gyvūno gerovei?

jei įmanoma,  parinkite

• Sustiprinti savo sprendimo priėmimą 

Požymiai, kai sisteminis antimikrobinių medžiagų vartojimas paprastai nebūtinas

• Kontaktinių, bet nepaliestų grupės gyvūnų gydymas

• Rekonstrukcinė chirurgija, otoplastika ir kt.

• Ūmus šunidžių kosulys

• Kačių leukemijos viruso (FeLV) / kačių imunodeficito viruso (FIV) infekcijos

• Juvinilinis vaginitas

• Analinių liaukų uždegimas/užgulimas be vočių (pūlinių) 

Prostatic hyperplasia or prostatic cysts

• Kačių apatinių šlapimo takų liga (FLUTD)

• Žaizdos su gerai susiformavusiu granuliaciniu audiniu

• Kačių pūliniai įkandimai
• Salmonellu sukeltas gastroenteritas
• Campylobacter spp sukeltas gastroenteritas
• Clostridium difficile sukeltas gastroenteritas

Išversta į lietuvių kalbą LSGVGA tarybos pavedimu. Už vertimą atsakingas Doc. J. Šengaut 2020 m.




