BEST PRACTICE

Sådan undgår du pink eye
i kvægbesætningen
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse
i hornhinden og øjenlåg. Se hvordan du undgår den og begrænser smitten.

Best practice for at undgå at få pink eye i besætningen og for at begrænse smitten,
hvis sygdommen allerede er til stede:

Reducér risikoen for at få pink eye ind i besætning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Undgå indkøb af dyr
Hold et lavt stressniveau
Inge syge dyr i kælvningsafdelingen, da det øger risikoen for Mycoplasma udbrud
Oprethold god hygiejne, reducér bl.a. forekomst af gødning, gammel mælk, foder og fluelort
Rengør og desinficer hyppigt
Bekæmp fluer

Når pink eye ses i besætningen begrænser du spredning, ved at:
1. Isolere, diagnosticere og behandle angrebne dyr efter besætningsdyrlægens anvisninger
2. H
 åndtere angrebne dyr med høj hygiejne, og altid håndtere raske dyr før syge,
da pink eye er meget smitsom
3. Indlede fluebekæmpelsesprogram
4. Gøre rent og desinficere hyppigt (fjern gødning, gammel mælk, foder og fluelort)
5. Reducere forekomsten af støv
6. Rulle halm ud, så der ikke spredes støv
7. Oplyse nærmeste naboer om problemet

Yderligere forbehold ved kreatur på græs
1. Undgå arealer hvor der er stive vækster, der kan lave skader på øjnene.
2. Lys kan disponere for Pink eye – sørg for tilstrækkelig med skyggeareal.

Sådan ser det ud >

BEST PRACTICE

Sådan ser pink eye ud
De kliniske tegn på pink eye optræder typisk indenfor 2 dage efter infektionen har fundet sted
og kan forværres fra øget mængde tåreflåd til svære hornhindesår til brist af hornhinden og
blindhed. Sygdommen præsenterer sig i fire stadier:
1. Øget tåreflåd og lysfølsomhed
2. Efter 24-48 timer udvikler der sig betændelse i hornhinden, hvor hornhinden bliver grå,
typisk med udgangspunkt fra midten af hornhinden
3. Hornhindesår og fremtrædelse af blodkar i hornhinden, hvorved det karakteristiske Pinkeye
fremtræder.
4. Brist af hornhinden
Det væsentligt at handle hurtigt på de indledende kliniske symptomer.Dels fordi sygdommen er
meget smitsom og hurtig kan sprede sig i besætningen - dels fordi sygdommen er smertefuld.

STADIE 1

STADIE 2

STADIE 3

STADIE 4

Læs også: Værd at vide om pink eye på www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/eksotiskesmitsommesygdomme/Sider/Pink-eye.aspx

