INBJUDAN!
Boehringer Ingelheim bjuder in till ett spännande webinar om hypertension
hos katt. Webinaret vänder sig i huvudsak till veterinärer, men studerande
och djurhälsovårdspersonal är också välkomna.

Föreläsare: 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 startar kl. 19.00, och pågår
ca. 90 minuter utan paus.
Webinaret handlar om olika fall av
hypertension och är till stor del
hands-on baserat.
Efter webinaret finns det möjlighet att
ställa frågor till Beate Egner.
Tid:

Tisdag d. 25. april 2017 kl. 19.00

Registrering: www.bi-academy.nu
Registrering är nödvändig för att få login till webinaret.För registrering
gå till www.bi-academy.nu och upprätta dig som användare.
Deltagandet är gratis.
Webinaret är på engelska

Ytterligare information:
		Maria Grimhammar,
		maria.grimhammar@boehringer-ingelheim.com
		 Victor Von Segebaden,
		victor.von_segebaden@boehringer-ingelheim.com
		Johanna Höijer,
		johanna.hoeijer@boehringer-ingelheim.com

01.04.2017

Om föreläsaren: 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).

Varför välja
Semintra® (telmisartan)?
Kronisk njursjukdom hos katt är en krävande sjukdom både för katten men
också för dess ägare. 1-5 Lyckligtvis finns Semintra® som kan hjälpa till på flera sätt.
För vissa är det en välsmakande oral suspension, vilket gör långtidsbehandling
lättare. För andra är det den målstyrda verkningsmekanismen, som ger en snabbt insättande
och ihållande effekt, som är den största anledningen till valet av behandling.6-8

Semintra® (telmisartan) 4 mg/ml oral lösning för katter, 1x 30ml, 1x100 ml - Receptbelagd. QC09CA07
Presentation: Telmisartan är en specifik angiotensin II-receptorantagonist som orsakar en dosberoende sänkning av medelartärtrycket hos katt. En minskning av proteinuri ses inom de första 7 dygnen
efter behandlingsstart. Indikation: Reduktion av proteinuri vid kronisk njursjukdom (CKD) hos katter. Kontraindikationer: Använd inte under dräktighet eller laktation. Använd inte vid överkänslighet mot den
aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Texten är baserad på produktresumé 2013-02-13. För mer information se bipacksedeln eller besök www.fass.se. www.bivet.nu/se
Referenser: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 är godkänt till “reduktion av proteinuri vid kronisk njursjukdom (CKD) hos katter”. 7. Zimmering et al. (2014)
JFMS; 16:764-769. 8. Sent et al. (2015) Vet Intern Med; 29:1479-1487.
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