VETMEDIN® DIVKĀRŠA IEDARBĪBA
UZLABOTA SIRDSDARBĪBA

VASODILATĀCIJA

E P I C

M A I N A

V I S U

TAGAD TROKSNIS

ŠODIEN. NE KĀDU DIENU.

NOZĪMĒ DAUDZ VAIRĀK

SĀCIET JAU TAGAD, PATEICOTIES VETMEDIN .
®

®
TODAY.
NOT ONE
DAY.
TIKAI
VETMEDIN
zāles:

Ir paredzētas pirmsklīniskās MMVS ārstēšanai
Tagad jūs varat ārstēt suņus jau B2 stadijā.*
Ir noteiktas kā HSM aizkavējošs līdzeklis

POZITĪVA INOTROPISKĀ IEDARBĪBA

SAMAZINA IEPRIEKŠĒJO NOSLODZI

Uzlabo miokarda kontraktilitāti un efektivitāti.
Pateicoties Vetmedin ® Ca++ sensibilizējošajam
efektam, sirds spēj efektīvāk izmantot kalciju.

Fosfodiesterāzes
III
inhibēšana
izraisa
venodilāciju un palīdz samazināt kreisā
priekškambara izmēru.

Tas pierādīts revolucionārajā EPIC pētījumā. 2
Nosaka jaunu ārstniecības standartu
Jums vairs nav vienkārši jānoskatās pirmsklīniskās MMVS attīstībā.

UZZINIET VAIRĀK PAR PREKLĪNISKĀS MMVS ĀRSTĒŠANU, IZMANTOJOT VETMEDIN®.
• Apmeklējiet http://www.epictrial.com/
• Lejupielādējiet preklīniskās MMVS skrīninga algoritmu
www.epictrial.com/epic-study-results-preclinical-mmvd.
(atzīmējiet “nē”, ja atbildat uz jautājumu, vai esat ASV rezidents)
Atsauces: 1. Atkins C, Bonagura J, Ettinger S, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of canine chronic valvular heart disease. J Vet Intern Med. 2009;23(6):1142–1150. 2.
Boswood A, Häggström J, Gordon SG, et al. Effect of pimobendan in dogs with preclinical myxomatous mitral valve disease and cardiomegaly: the EPIC Study — a randomized clinical
trial. J Vet Intern Med. 2016;30(6): 1765-1779. 3. Rush JE. Chronic valvular heart disease in dogs. In: Proceedings from the 26th Annual Waltham Diets/ OSU Symposium for the Treatment
of Small Animal Cardiology. Vernon, CA: Waltham USA; 2002. HYPERLINK"http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx?CID=WALTHAMOSU2002&amp;PID=2988"
www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx?CID=WALTHAMOSU2002&PID=2988. Skatīts 2017. gada 3. augustā.

SAMAZINA PĒCSLODZI

Ātrāk un efektīvāk atslābina sirds muskuli.
Vetmedin ® atvieglo kalcija jonu absorbciju
sarkoplazmatiskajā tīklā diastoles laikā

Fosfodiesterāzes III inhibēšana samazina
artēriju un asinsvadu rezistenci. Tādējādi tiek
samazināts kreisā priekškambara izmērs un
uzlabota audu perfūzija.

Vetmedin S košļājamās tabletes suņiem. Aktīvā viela: pimobendāns. Indikācijas: Sastrēguma sirds mazspējas ārstēšanai
suņiem, kuras cēlonis ir dilatācijas kardiomiopātija vai vārstuļu mazspēja (mitrālā un/vai trikuspidālā vārstuļa mazspēja).
Dilatācijas kardiomiopātijas ārstēšanai preklīniskajā stadijā (asimptomātiska, ar palielinātu kreisā kambara diametru sistolē un
diastolē) dobermaņiem, kuriem sirds saslimšana ir diagnosticēta ehokardiogrāﬁskā izmeklējumā. Miksomatoza mitrālā
vārstuļa slimības asimptomātiskās (preklīniskās) stadijas ārstēšanai suņiem, kuriem novēro endokardiālo blakustroksni sistolē
un sekundāru sirds palielināšanos (kardiomegāliju), lai kavētu sirds mazspējas simptomu attīstību. Pilnīga informācija pieejama
zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā. Reģistrācijas apliecības nr.: V/MRP/15/0011 Vetmedin S 1,25 mg košļājamās tabletes
suņiem; V/MRP/15/0012 Vetmedin S 2,5 mg košļājamās tabletes suņiem; V/MRP/15/0013 Vetmedin S 5 mg košļājamās tabletes
suņiem; V/MRP/15/0014 Vetmedin S 10 mg košļājamās tabletes suņiem. Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Vācija. Recepšu veterinārās zāles.
* asimptomātiska stadija ar sistoliskiem mitrālā vārstuļa trokšņiem un liecībām par palielinātu sirdi
VETMEDIN ® ir Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH reģistrēta prečzīme.
© 2019 Boehringer Ingelheim Animal Health

EPIC MAINA VISU

EPIC MAINA VISU
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MIOKARDA ATSLĀBINĀŠANA

TODAY. NOT ONE DAY.

ŠODIEN. NE KĀDU DIENU.

EPIC NOSAKA JAUNU
STANDARTU CĪŅĀ AR MMVS
PIRMAIS LĪDZEKLIS, KAS APSTIPRINĀTS CĪNAI
, AR
PIRMSKLĪNISKO MMVS*
Kādreiz pirmsklīniskajā stadijā noteikts troksnis
un sirds palielināšanās nozīmēja, ka atliek vien
cerēt uz to labāko.

EPIC PĒTĪJUMĀ2 PIERĀDĪTS, KA AGRĪNA
ĀRSTNIECĪBA, IZMANTOJOT VETMEDIN®
PAILDZINA MŪŽU
APTUVENI

10%

NO VISIEM SUŅIEM,
KAS NONĀKUŠI VETERINĀRĀRSTU
APRŪPĒ, IR SIRDS SLIMĪBA.1

VAIRĀK KĀ

MĒNEŠUS
VĒLĀK

60%

3

• Jums vairs nav vienkārši jānoskatās pirmsklīniskās MMVS attīstībā.
• Līdz šim ārstniecība tika uzsākta tikai tad, kad sunim tika konstatēta sirds mazspēja.

10%

60%

15

SUŅIEM NOVECOJOT, SIRDS
SLIMĪBU VARBŪTĪBA
SASNIEDZ

TAGAD VISS IR MAINĪJIES
Tagad jūs varat ko darīt...
IDENTIFICĒJIET PACIENTUS

EPIC PĒTĪJUMĀ2 PIERĀDĪTS, KA AGRĪNA
ĀRSTNIECĪBA, IZMANTOJOT VETMEDIN®,
LAUJ
DZĪVOT ILGĀK BEZ SIMPTOMIEM
,

noteikts kombinētais primārais
galarezultāts salīdzinājumā ar
suņiem, kas saņem
simulatorzāles.*

VAIRĀK
LAIKA

VAIRĀK
DZĪVE

asimptomātiskajā
sirds slimības stadijā*

bez dzīves kvalitāti
ietekmējošām CHF pazīmēm
un pirms ar sirds slimībām
saistītas nāves iestāšanās†.

• Suņi, kas saņēma VETMEDIN®, salīdzinājumā ar suņiem, kas saņēma simulatorzāles, nodzīvoja
vidēji par 15 mēnešiem ilgāk, pirms tika konstatēta CHF klīnisko pazīmju iestāšanās, iestājās ar
sirds slimībām saistīta nāve vai tika veikta eitanāzija (kombinētais primārais galarezultāts).

• Identiﬁcējiet riskam pakļautos pacientus
(mazo šķirņu suņi, > 5 gadiem)
• Aiciniet uz vizīti

PĀRBAUDIET PACIENTUS

TAGAD TIKAI AR VETMEDIN® JŪS VARAT ĀRSTĒT SUŅUS AR
PIRMSKLĪNISKĀS STADIJAS MMVS + UN PAILDZINĀT VIŅU MŪŽU.

VETMEDIN®

60%

• Visaptveroša klīniskā izmeklēšana
• Sirdsdarbības pārbaude

SIMULATORZĀLES
VETMEDIN®

0

SIMULATORZĀLES

n=25

• Ir sistoliski mitrālā vārstuļa trokšņi (3 pakāpe vai augstāk)
• Ir palielinātas sirds pazīmes

Kopējais iesaistīto suņu skaits: VETMEDIN®: N= 179; simulatorzāles: N= 180

ĀRSTĒJIET PACIENTUS
• Izrakstiet VETMEDIN ®, lai aizkavētu sirds
mazspējas simptomu attīstību un atvieglotu
ar sirds slimībām sirgstošo suņu dzīvi.

PAGARINĀJUMS=
15 MĒNEŠI

766 dienas

n=54

Suņiem ar progresējošu pirmsklīnisko
MMVS1:
• Nav CHF klīnisko pazīmju

1228 dienas

Sasniedzot 1228 dienu atzīmi, grupā, kas tika ārstēta ar VETMEDIN®,
salīdzinājumā ar grupu, kuras ārstniecībā tika izmantotas simulatorzāles, bija vairāk nekā
divas reizes vairāk suņu, kas bija dzīvi un nesasnieguši primāro galarezultātu.*

EPIC = Pētījums Pimobendan izmantošanai suņiem ar kardiomegāliju

+ Pirmsklīniskā MMVS= asimptomātiska stadija ar sistoliskiem mitrālā vārstuļa trokšņiem un liecībām par palielinātu sirdi.

*VETMEDIN ® ir līdzeklis, kas izmantojams ar miksomatoza mitrālā vārstuļa slimību (MMVS) sasirgušo suņu ārstniecībā pirmsklīniskajā stadijā
(asimptomātiska stadija ar sistoliskiem mitrālā vārstuļa trokšņiem un liecībām par palielinātu sirdi), lai aizkavētu sirds mazspējas simptomu attīstību.

*Kombinētais primārais galarezultāts tika deﬁnēts kā kreisās puses CHF, ar sirds slimībām saistīta nāve vai eitanāzija.
®
Ar VETMEDIN ® ārstētajiem suņiem kombinētā primārā galarezultāta iespējamība bija ievērojami
mazāka. Vidējais laiks līdz kombinētajam primārajam galarezultātam ar VETMEDIN ®
ārstēto suņu grupā bija 1228 dienas, bet grupā, kurā izmantotas simulatorzāles, vien 766 dienas (P=0,0038).
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Vidējais laiks līdz CHF klīnisko pazīmju izpausmes vai
ar sirds slimībām saistītas nāves iestāšanās (dienās)

• EPIC pētījumā tika analizēta ilgstošas VETMEDIN® zāļu lietošanas
ietekme uz suņiem ar MMVS un ehokardiogrāﬁjā un radiogrāﬁjā
noteiktu sirds palielināšanos, lai noskaidrotu, vai zāļu lietošana kavē
sirds mazspējas (CHF) klīnisko pazīmju izpausmi, kā arī mazina ar sirds
slimībām saistītu nāves gadījumu skaitu un eitanāzijas nepieciešamību
(kombinētais primārais galarezultāts*).

†Pieņemot, ka mazo un vidējo šķirņu suņu mūža ilgums ir 12,5 gadi,
tika aprēķināts, ka zāļu izmantošana garantē par 10% ilgāku dzīvi bez CHF.
Piecpadsmit mēneši ir 1,25 gadi, kas pielīdzināmi 10% no 12,5 gadiem.

EPIC MAINA VISU

