SentrX

TM

För hund, katt och häst

Följande SentrX produkter är tillgängliga på den svenska marknaden

Aptus® SentrX Eye Gel

Aptus® SentrX Eye Drops

10 x 3 ml. För ögon.

10 ml. För ögon.

Aptus® SentrX Spray
15 ml. För sårläkning.

Tanken bakom SentrX
En frisk och intakt vävnad reglerar och stödjer den extracellulära matrix
(ECM) som ombesörjer kommunikationen mellan hudens olika celler.
När en sårskada uppstår, frigörs signaler från vävnaden som i sin tur stimulerar cellerna
att reparera skadan. De celler som medverkar i den naturliga läkningsprocessen kan lättare
migrera genom det tredimensionella nätverk, som skapas av SentrX hydrogel och sluta
såret. Detta bidrar till en snabbare och effektivare läkningsprocess.
SentrX korslänkade hyaluronsyra har med sin höga molekylvikt god förmåga att
attrahera och binda fukt. Teknologin lämpar sig därför väl även för ögon,
då en hög viscositet håller produkten kvar under en lång tid.

Hyaluronsyra

Kemisk formel för CMHA-S

SentrX hydrogel är baserad på kemiskt modifierad, syntetisk hyaluronsyra (fermenterad).
Hyaluronsyra finns naturligt i kroppen, vilket
gör att den tolereras väl.
Hyaluronsyran har hög molekylvikt och molekylerna är kemiskt kopplade till varandra, för
att bilda en struktur i form av ett tredimensionellt nätverk.

Hyaluronsyra (HA)
modifieras till att innehålla
sulfhydrylgrupper, vilket ger
Hyasent-S (även kallat CMHA-S
i litteraturen).

SentrX-materialet är helt biokompatibelt,
biologiskt nedbrytbart och utan immunogena
egenskaper.
Dessa biomaterial har beskrivits i ett flertal
vetenskapliga tidskrifter, besök gärna:
• SentrX USA´s hemsida för ytterligare
information: sentrxanimalcare.com
• Aptus hemsida för ytterligare information:
aptuspet.se/lankar

Aptus SentrX EYE GEL

Aptus SentrX EYE DROPS

10 st X 3 ml droppflaska. Ögongel.
Hyaluronsyra 0,8 %.

10 ml. Ögondroppar.
Hyaluronsyra 0,4 %.

Den höga viskositeten bidrar till att Aptus
SentrX EYE GEL har god förmåga att stanna
kvar i ögat. Gelen är lämplig att använda
i samband med skador och förändringar i
ögat, för att smörja, skydda och återfukta
vävnaderna. Aptus SentrX eye gel är avsedd
för katt, hund och häst. Produkten innehåller
inga konserveringsmedel. Var därför alltid
mycket noga med hygienen.

SentrX eye drops, tårsubstitut används vid
torra ögon hos hund. Innehållet av korslänkad hyaluronsyra ger en fuktbindande och
smörjande effekt under lång tid. Produkten
innehåller inga konserveringsmedel. Var alltid
noga med hygienen.

Hur appliceras Aptus SentrX EYE GEL?
Tvätta alltid händerna innan produkten
används!
Droppa gelen direkt i ögat. Ögonlockets
naturliga rörelser bidrar till att gelen fördelas
jämnt över hela ytan. Aptus SentrX EYE GEL
kan användas till dess att normal funktion i
ögonen återställs. Aptus SentrX EYE GEL bör
endast användas på veterinär inrådan.
Aptus SentrX EYE GEL är sterilförpackad.
För hållbarhet se märkning på förpackningen.
Förvaras i rumstemperatur (får ej utsättas
för frost).

Hur appliceras Aptus SentrX EYE DROPS?
Tvätta alltid händerna innan produkten
används!
Droppas direkt i ögat. Ögonlockets naturliga
rörelser bidrar till att tårsubstitutet fördelas
jämnt över hela ytan. Aptus SentrX EYE drops
bör endast användas på veterinär inrådan.
Aptus SentrX EYE drops är sterilförpackad.
För hållbarhet se märkning på förpackningen.
Förvaras i rumstemperatur (får ej utsättas
för frost).

Aptus SentrX spray
15 ml. Hydrogel i sprayform.

Aptus SentrX spray är en sårspray för
katt, hund, häst och andra sällskapsdjur.
Hydrogelen understödjer cellernas naturliga
läkningsprocess och bidrar på så sätt till en
snabb och effektiv sårläkning.
Rekommenderas vid:
•
Traumatiska sårskador.
•
Färska icke infekterade sår.
•
Kroniska sårskador (debridering
krävs innan behandling).
Hur appliceras Aptus SentrX spray?
Applicera SentrX spray över hela sårytan.
Vid behov bandagera enligt gängse rutiner,
samt spraya på nytt vid varje omläggning.
Aptus SentrX Spray är sterilförpackad. För
hållbarhet se märkning på förpackningen.
Förvaras i rumstemperatur (får ej utsättas
för frost).

Frågor och svar
Hur kan Aptus SentrX produkter stimulera
läkningsprocessen?

När ska jag välja SentrX EYE Gel alternativt
SentrX Eye drops?

I frisk vävnad stödjer och reglerar extracellulärmatrix (ECM) kommunikationen mellan
cellerna. Vid vävnadsskada frigörs signaler
som stimulerar cellerna att reparera skadan.
Aptus SentrX produkter bidrar till att skapa
en matrix, som understödjer djurets naturliga läkningsförmåga.

SentrX Eye Gel har hög viskositet och
därmed en god förmåga att stanna kvar i
ögat, och är lämplig att använda i samband
med skador och förändringar i ögat, för att
smörja, skydda och återfukta vävnaderna.
SentrX Eye drops är mindre viskös och kan
med fördel användas daglien vid torra ögon
som behöver återfuktas och smörjas över
lång tid.

När ska Aptus SentrX SPRAY användas?
Produkten är avsedd att användas på färska
eller debriderade sår, då produkten har effekt
endast i kontakt med färsk såryta. Applicera
sårgelen över hela sårytan och bandagera
vid behov. Bandagera enligt gängse metoder,
samt applicera ny gel vid varje omläggning.
Kan man använda SentrX SPRAY på äldre
kroniska sår?
Ja, efter debridering av såret. Det är i kontakt
med färsk vävnad produkten har bäst effekt.
Hur ofta bör ett sår behandlas med Aptus
SentrX SPRAY?
Om möjligt behandla såret dagligen med
Aptus SentrX spray fram till läkning,
alternativt vid varje omläggning. Upprepad
debridering kan i vissa fall krävas för optimal
läkning.

Fallstudie - katt
Sår vid svansroten
Katt med stort infekterat sår vid svansroten.
Såret debriderades kirurgiskt men såret gick
inte att suturera på grund av dess omfattning och lokalisation. FelitrX gel* applicerades
dagligen på såret.

Ytterligare kirurgi krävdes för att bit för bit
kunna sluta såret. Veterinärens bedömning
var att FelitrX gel* möjliggjorde en god och
snabb läkning och efter drygt två veckor
kunde såret helt slutas.
Notera: FelitrX gel marknadsförs i Sverige
under namnet Aptus® SentrX spray.

Behandlingen påbörjas.

Efter 4 dagars behandling.

Efter 9 dagar påbörjades den
kirurgiska slutningen av såret.

16 dagar efter påbörjad behandling
kunde såret slutas helt.

Fallstudie - hund
Tassgranulom
En 15 år gammal schäfertik med granulom
på framsidan av en tass. Granulomet avlägsnades kirurgiskt.

CanitrX gel* applicerades postoperativt och
vid varje bandagebyte. Såret läkte fullständigt
på några veckor.
* CanitrX gel = Aptus® SentrX spray

Notera: CanitrX gel marknadsförs i Sverige
under namnet Aptus® SentrX spray.

Granulomet preoperativt.

Två veckor efter ingreppet är
läkningsprocessen god.

Tassen drygt en månad efter operation.

Fallstudie - häst
Sårskada, munhåla
Hästen Ernie ådrog sig en drygt 10 cm lång
sårskada vid mungipan med perforation in
mot munhålan. Dr Cinda Velasquez rengjorde
och suturerade såret. Fyra dagar senare
upptäcktes en abscess. Såret debriderades

och suturerades på nytt. Då det inte längre
fanns några kliniska tecken på infektion
inleddes behandling med EquitrX Gel*. Efter
fyra dagars behandling med EquitrX Gel var
skadan nästan läkt.
* EquitrX Gel = Aptus® SentrX spray
Notera: EquitrX Gel marknadsförs i Sverige
under namnet Aptus® SentrX Spray.

Sårskada

Användning av EquitrX Gel
dag 2

Efter första behandlingen

Abcessen behandlad och
användning av EquitrX Gel
dag 1 inledd

Användning av EquitrX Gel
dag 4

”Jag påbörjade behandling med EquitrX och sårskadan var nästan helt läkt efter 4 dagar. Det har
nu gått ungefär en månad och endast minimal ärrbildning som syns enbart om man tittar nära.”
Dr Cinda Velasquez

Plats för stämpel

Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna kondition och
välbefinnande kan stärkas och förbättras med hjälp av hälsovårdsprodukter.
Aptus®serien, från läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health,
har utvecklats för att du skall kunna ge din hund och katt den bästa
konditionen och hälsan i alla livets stadier.
Besök gärna Aptus® hemsida:
www.aptuspet.com

facebook.com/AptusSverige
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