INDBYDELSE!
Boehringer Ingelheim Vetmedica indbyder til et spændende webinar om
hypertension hos kat. Webinaret henvender sig især til dyrlæger, men
studerende og veterinærsygeplejersker er også velkomne.
Forelæser: Dr. Beate Egner, specialist in hypertension and cardiovascular diseases

She is the co-editor of “Essential Facts of Blood Pressure in Dogs and Cats” and co-author of “The Feline Patient”
and has published numerous international articles on blood-pressure related topics.
She currently works as a freelance veterinarian at The Centre for Small Animals, Hörstein, Germany.

Program:
.”

Webinaret starter kl. 19.00, og varer
ca. 90 minutter uden pause.
Webinaret omhander forskellige cases
af hypertension og er meget praktisk
orienteret.
Efter webinaret er det muligt at stille
spørgsmål til Beate Egner.

Tid:

Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00

Tilmelding: www.bi-academy.nu
Registrering er nødvendig for at få login til webinaret. For registrering
gå til www.bi-academy.nu og opret dig som bruger.
Deltagelse er gratis.
Webinaret afholdes på engelsk

Yderligere information:
		 Hans Peter Urth, 22 72 49 27
		Hans_peter.urth@boehringer-ingelheim.com
		 Christine Harff-Laursen, 22 72 48 39
		christine.harff_laursen@boehringer-ingelheim.com

01.04.2017

Om forelæseren: Beate graduated from Ludwig-Maximilian University, and completed her doctorand degree in
1994 specialising in cardio-vascular diseases. She was a member of the ACVIM hypertension consensus panel
2000-2002, co-authoring the consensus guidelines for diagnosing and treating hypertension in dogs and cats.
She is a Founding member and board member of the VBPS (Veterinary Blood Pressure Society).

Hvem foretrækker
Semintra® (telmisartan)?
Kronisk nyresygdom hos katte er en udfordrende lidelse for både katte og deres
ejere.1-5 Heldigvis hjælper Semintra® på flere forskellige måder:
For nogle er det den velsmagende orale suspension, som gør langtidsbehandling
nemmere. For andre er det den målrettede virkningsmekanisme, som giver en
hurtigt indsættende og vedvarende effekt.6-8

Semintra®(telmisartan) Boehringer Ingelheim - Til kat. Oral opløsning 4 mg/ml.
Præsentation: Telmisartan er en oralt aktiv og specifik angiotensin II-receptor antagonist, der forårsager et dosisafhængigt fald i middelarterieblodtrykket. Der ses en reduktion i proteinuri inden for de første 7 dage efter start af
behandling. Indikation: Reduktion af proteinuri associeret med kronisk nyresygdom (CKD) hos katte. Bivirkninger: Milde og forbigående gastrointestinale symptomer er sjældent observeret: mild og intermitterende regurgitation,
opkastning, diarré eller blød afføring. Forhøjede leverenzymer er meget sjældent observeret. Hypotension og fald i antal røde blodlegemer kan tilskrives den farmakologiske aktivitet. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes ved
drægtighed eller diegivning. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. Interaktioner: Ved samtidig behandling med amlodipin er der ikke observeret kliniske tegn på hypotension. Drægtighed og
laktation: Må ikke anvendes. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Sikkerhed og effekt er ikke testet på dyr under 6 måneder gamle. På grund af Semintras virkningsmekanisme kan der forekomme forbigående hypotension. Særlige
forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af indgift søges lægehjælp. Undgå øjenkontakt. Vask hænder efter brug. Gravide kvinder bør tage særlige forholdsregler for at undgå kontakt med produktet.
Dosering og indgivelse: Anbefalet dosis er 1mg/kg svarende til 0,25 ml/kg oralt en gang daglig, direkte i munden eller sammen med lidt foder. Doseres ved hjælp af doseringssprøjten. Bemærkning: Efter administrering af op til 5
gange anbefalet dosis i 6 måneder observeredes ingen bivirkninger andre end de tidligere nævnte. I tilfælde af forbigående hypotension iværksættes symptomatisk behandling, f.eks. væsketerapi. Holdbarhed: Uåbnet: 3 år, åbnet: 6
måneder. For priser: se www.medicinpriser.dk. Udlevering: B - Yderligere oplysninger findes i produktresumé, der vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim eller findes på www.bivet.nu/dk
Referencer:1. Polzin (2013) J Vet Emerg Crit Care 2013; 23(2):205–215. 2. Boyd et al. (2008) J Vet Intern Med; 22:1111–1117. 3. Syme et al. (2006) J Vet Intern Med; 20:528–535. 4. Westfall et al. (2001) J Vet Intern Med;
15:467–470. 5. Elliott et al. (2000) J Small Anim Pract; 41(6):235–42. 6. Semintra produktresumé 2013. Semintra er godkendt til “reduktion af proteinuri forbundet med kronisk nyresygdom (CKD) hos katte“. 7. Zimmering et al.
(2014) JFMS; 16:764-769. 8. Sent et al. (2015) Vet Intern Med; 29:1479-1487.
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