Hvis du bliver bidt af en kat…!
Som plejefamilie er risikoen desværre altid til stede for, at man kan blive bidt af en kat, og det kan faktisk
være rigtigt alvorligt hvis uheldet er ude, så derfor er her en anbefaling fra en læge, fra ortopædkirurgisk
afd. på Aarhus Universitets Hospital, som fortæller hvad man bør gøre hvis situationen opstår.
Kilde: http://www.korat.dk/Resources/383.pdf

1) Skyld såret grundigt under rindende vand.
Er der blødning fra bidskaden, så lad gerne blodet løbe fra såret lidt, mens du skyller under den
rindende vandhane. Dermed skylles flest muligt bakterier væk fra såret.
2) Søg læge hurtigst muligt, og er det uden for egen læges åbningstid, så søg vagtlæge eller
skadestue. Det er vigtigt, at behandling med antibiotika bliver påbegyndt hurtigst muligt, efter at
du er blevet bidt!
Har du ikke fået en stivkrampevaccine inden for de seneste 10 år, SKAL du ligeledes have en
sådan hurtigst muligt!
3) Hos lægen, bør du insistere på at komme i antibiotikabehandling med det samme og det er
vigtigt at det er den rette antibiotika du får, da ikke alle typer kan nedbryde de farlige bakterier,
der kommer fra et kattebid (se anbefaling fra læge nederst*)
Husk at gøre opmærksom på, hvis du er overfølsom over for antibiotika, da du så i stedet bør
have Azithromycin.
Hvis lægen ikke vil udlevere antibiotika til dig, bør du bede om at få en underskrift på, at de har
nægtet at udlevere det til dig, og derefter bør du med det samme søge behandling andetsteds!
Denne anbefaling er udelukkende ment som vejledende, og det er på eget ansvar, hvad man vælger
at gøre, hvis man er blevet bidt af en kat.

Anbefalet antibiotikabehandling (jf. artikel i link):
Det anbefales, at man som første dosis får 500 mg Azithromycin, som indtages hos lægen, dog senest 6 timer efter biddet (hvis der
er tale om et barn, spørg om lægens anvisning). Derefter anbefales følgende:
Voksne:
Tablet Amoxicillin 500 mg + Clavulansyre 125 mg.
Dosis: 1 tablet - 3 gange dagligt i 5-10 dage.
Børn:
Amoxicillin 50 mg + Clavulansyre 12,5 mg/kg fordelt på 3 doser.

Ved overfølsomhed over for antibiotika:
Voksne:
Tablet Azithromycin 500mg
Dosis:1 gang dagligt, som 1. dosis.
Herefter: 250mg 1 gang dagligt i 4 dage.
Børn:
Azithromycin 10 mg/kg – 1 gang dagligt i 3 dage.
OBS! Anbefalingen er udelukkende ment vejledende, og Foreningen Simba frasiger sig derfor ethvert ansvar, ifm. med behandlingen af
bidskader. Det er til enhver tid på eget ansvar, om man vælger at følge denne anbefaling eller egen læges råd.
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