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Tillåtna och otillåtna substanser vid utställning av katt 
 
 
 
Det är tillåtet att ställa ut en katt som behandlas med könshormoner (se FASSvet avdelning G), 
antiparasitära medel godkända för katt (se FASSvet avdelning P) samt syntetiska feromoner som t ex 
Feliway™ och Felifriend™  
 
För övriga läkemedel samt naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel gäller karenstider (se 
nedan). Det är tillåtet att ställa ut en katt som har behandlats med ett visst preparat när karenstiden 
har passerats.  
 
Det är förbjudet att ställa ut en katt som i direkt anslutning till eller under utställning har behandlats 
med alkohol. 
 
 
Karenstid för preparat som inte räknas som läkemedel 
 
Preparatgrupp     Karenstid 
 
Naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel   15 dygn 
 
Övriga medel för utvärtes bruk t ex liniment    15 dygn 
 
 
Karenstid för läkemedel 
  
För registrerade läkemedel gäller en generell karenstid på 6 månader. 
Det finns dock undantag, vilket framgår av listan nedan. 
 
Läkemedlen är grupperade i enlighet med det sk ATC-systemet (Anatomical Therapeutical Chemical 
classification system), som är ett internationellt klassifikationssystem för kemiska substanser. Se även 
FASS och FASSvet för mera utförlig information. 
 
       
ATC-kod Preparatgrupp    Karenstid 

 

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  6 månader 
 Undantag 
A03  Antikolinerga, spasmolytiska och motilitetsstimulerande medel, 15 dygn 

 t ex atropin 

A07E  Medel vid intestinala inflammationer, t ex Salazopyrin  15 dygn 
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B  Blod och blodbildande organ   6 månader 
 Undantag 

B01A A – B01A D  Antikoagulantia    30 dygn 

B05 Plasmasubstitut och infusionsvätskor   15 dygn 

 

C  Hjärta och kretslopp    6 månader
       

D Hud     15 dygn 
 

G Könshormoner *    Ingen karens
  

 

H Hormoner, exklusive könshormoner   6 månader 
Undantag 

 Korttidsverkande kortikosteroider                         15 dygn 

 

J Infektionssjukdomar    15 dygn 

 

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet  6 månader 
 

M Rörelseapparaten    6 månader 
 Undantag 

 M02 preparat för utvärtes bruk, t ex Orudis gel   15 dygn 

 

N  Nervsystemet    15 dygn 
 

P  Antiparasitära medel, godkända för katt                  ingen karens
   

R  Andningsorganen    6 månader 
 

S  Ögon och öron    15 dygn
   
                             
* Könshormoner 

I dagsläget (oktober 2009) är det tillåtet att ställa ut katter som står på hormonpreparat, som t ex p-

piller (progestiner oÖch androgener). Av den anledningen kommer inte förbundet att göra någon 

åtskillnad mellan användandet av gonadotropinfrisättande hormoner (Suprelorin, Deslorelin) och ovan 

nämnda hormonpreparat. Därmed räknas Suprelorin, Deslorelin som tillåtna substanser. 

 

Observera att Suprelorin inte är godkänt av Läkemedelsverket för användning på katt. Kattägaren bör 

därför samråda noggrant med förskrivande veterinär innan behandling inleds. 


