
Behandlingsskjema Piggsvin
2016

Skjema utarbeidet i samarbeid i med norsk veterinær, basert på
Tiggywinkles – Hedgehog worming regime

Medikament Dosering Hyppighet

Panacur*
(250 mg)

100 mg pr. kilo
(Begynnerdose)

Etter 3 dager, økes til 125
mg pr.kilo.

Blandes i AD/morsmelkbl.
og gis i sprøyte

Gis i 7 dager, opphold i 14
dager, deretter 5 nye dager.

En gang daglig

Droncit
(50mg)

20 mg pr.kilo
Blandes i AD/morsmelkbl.

og gis i sprøyte

Gis(ved behov) første gang 7
dager etter første Panacur*
beh., gjentas ved behov etter

14 dgr.
Ventoline mikstur

0,4 mg/ml
100ml 

0,015 ml/pr.kg
0-200 gr.piggsvin = ½ dråpe
200-400 gr.pigg = 1 dråpe
400+ gr. = Økes tilsvarende

Gis 5 første dagene av hver
ormekurbehandling.           

Blandes i ormekur.

Depo-Medrone (Kortison) Standard dose
0,1 ml – for voksne
0,05 ml – for baby

Gis hos veterinær eller oss
1 injeksjon første dag av

ormekur/
antibiotikabehandling.

(Gis kun 1.gang)

Clamoxyl (amoxycillin) vet
tabl. (40mg/250mg)

(Tabletten må knuses for å
kunne løses opp i vann)

100 mg pr. kilo
Blandes i AD/morsmelkbl.

og gis i sprøyte

Gis 1.gang daglig i 7 dager
Gis parallelt med første

ormekurbehandling

Bisolvon** 1,6 mg/ml
mikstur

0,2 ml pr.kg Gis gjennom hele
ormekurbehandlingen.

Pro-Soluble (Probiotika)
Pulver

Se boks for dosering.
Drysses over tørrfor

Gis hele tiden.

Obs: Ormekur og antibiotika bør gis i separate måltider for å forhindre oppkast.

Ved mistanke om lungebetennelse gi Baytril -15mg pr. kilo 2xdgl.-i 7-10 dager.(maks 14)
Ventolin mikstur - 0,015 ml. Pr. kilo 1.gang daglig - i 5 dager (dosering, se skjema)
Eventuelt gis også 1 injeksjon kortison. (Se skjema for dose)

*Vi anbefaler alle som har mulighet, til å begynne med Levamisole injeksjoner som gjøres hos 
oss. Dette da Panacur ikke er særlig effektiv mot lungeorm som 95% av alle høstpiggsvin har. 
Levamisole gis som 4 injeksjoner med en ukes mellomrom ( Pris 75,- pr.injeksjon)
**Vær obs på at Bisolvon og AD ofte gir løs avføring/diare.


