
• ETINIS VAISTAS, SKIRTAS KATĖMS1

• SKANI TABLETĖ
• PAPRASTA DOZUOTĖ 

Kramtomosios tabletės katėms „Amodip®“, 1,25 mg. Veiklioji medžiaga: 1,25 mg amlodipino (atitinka 1,73 mg amlodipino besilato). Kramtomosios tabletės, pailgos formos, su laužimo įranta vienoje pusėje, smėlio ar 
šviesiai rudos spalvos. Tabletės gali būti padalintos į dvi lygias dalis. Indikacijos: „Amodip“ skirtas gydyti kačių sisteminei hipertenzijai. Kontraindikacijos: negalima naudoti kardiogeninio šoko atveju ir esant stipriai aortos stenozei. 
Negalima naudoti stipraus kepenų nepakankamumo atveju. Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui aktyviajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nepalankios reakcijos: klinikinių tyrimų metų labai dažna 
nepalanki reakcija buvo lengvas trumpalaikis vėmimas (13 proc.). Dažna nepalanki reakcija buvo lengvas ir trumpalaikis virškinamojo trakto sutrikimas (pvz., anoreksija ar diarėja), letargija ir dehidratacija. Sveikoms jaunoms 
suaugusioms katėms vartojant 0,25 mg/kg vaisto dozę labai dažnai buvo stebimas lengvas hiperplazinis gingivitas ir pažandinių limfmazgių padidėjimas, tačiau toks reiškinys nebuvo stebimas atliekant klinikinius tyrimus su 
senesnėmis hipertenzija sergančiomis katėmis. Įprastai dėl šios priežasties nėra būtina nutraukti gydymą. Nepalankių reakcijų dažnumas apibūdinamas remiantis tokiu susitarimu: labai dažnas (gydymo metu daugiau kaip 1 iš 
10 gyvūnų patiria nepalankių reakcijų), dažnas (daugiau kaip 1, bet mažiau kaip 10 iš 100 gyvūnų), nedažnas (daugiau kaip 1, bet mažiau kaip 10 iš 1000 gyvūnų), retas (daugiau kaip 1, bet mažiau kaip 10 iš 10000 gyvūnų), 
labai retas (mažiau kaip 1 iš 10000 gyvūnų, įskaitant pavienius atvejus). Jei pastebite bet kokių sunkių reakcijų ar kitų reakcijų, kurios nepaminėtos šiame pakuotės lapelyje, praneškite savo veterinarijos gydytojui. Naudojimas 
vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu: laboratoriniais tyrimais su graužikais nebuvo nustatytas teratogeninis ar reprodukcijai toksiškas poveikis. Amlodipino saugumas kačių vaikingumo ar laktacijos metu nėra ištirtas. 
Produktą galima naudoti tik atsakingam veterinarui įvertinus naudos ir rizikos santykį. Dėl bet kokios informacijos apie šį veterinarinį medicinos produktą kreipkitės į leidimo prekiauti turėtojo vietinį atstovą.
„Nelio®“ kontraindikacijos ir įspėjimai. Tabletės katėms „Nelio®“, 2,5 mg. Veiklioji medžiaga: 2,5 mg benazeprilio hidrochlorido. Tabletės katėms „Nelio®“, 5 mg. Veiklioji medžiaga: 5 mg 
benazeprilio hidrochlorido. Indikacijos: katėms – su lėtine kepenų liga susijusios proteinurijos mažinimui. Kontraindikacijos: negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui aktyviajai medžiagai ar bet 
kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima naudoti, jei nustatyta hipotenzija, hipovolemija, hiponatremija ar ūmus inkstų nepakankamumas. Negalima naudoti, jei sutrikęs kraujo išstūmimas iš širdies 
dėl aortos ar plaučių arterijos stenozės. Negalima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas): katėms, sergančiomis lėtine inkstų liga, gydymo pradžioje 
produktas gali padidinti kreatinino koncentraciją kraujo plazmoje. Vidutinis kreatinino koncentracijos kraujo plazmoje padidėjimas po AKF inhibitorių vartojimo yra suderinamas su šių medžiagų 
sukeliamu glomerulinės hipertenzijos sumažinimu, tad, nesant kitų požymių, nėra būtina nutraukti gydymą. Produktas gali padidinti maisto suvartojimą ir kūno svorį. Retais atvejais buvo pranešta 
apie vėmimą, anoreksiją, dehidrataciją, letargiją ir diarėją. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu: nenaudoti vaikingumo ar laktacijos metu. Produkto saugumas veisiamoms, 
vaikingoms ar žindančioms katėms nėra ištirtas. Benazeprilis sumažino kačių kiaušidžių ir kiaušintakių svorį, kai buvo naudojamas 52 savaites vieną kartą per dieną 10 mg/kg doze. Tyrimais su 
laboratoriniais gyvūnais (žiurkėmis), naudojus ne toksinėmis patelei dozėmis, nustatytas embriotoksinis poveikis (vaisiaus šlapimo sistemos vystymosi sutrikimas).

Veiklioji medžiaga: 5 mg 
benazeprilio hidrochlorido. Indikacijos: katėms – su lėtine kepenų liga susijusios proteinurijos mažinimui. Kontraindikacijos: negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui aktyviajai medžiagai ar bet 
kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima naudoti, jei nustatyta hipotenzija, hipovolemija, hiponatremija ar ūmus inkstų nepakankamumas. Negalima naudoti, jei sutrikęs kraujo išstūmimas iš širdies 
dėl aortos ar plaučių arterijos stenozės. Negalima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas): katėms, sergančiomis lėtine inkstų liga, gydymo pradžioje 

BenazeprilisAmlodipinas

Nelio®5
100 tablečių

Nelio® 2,5
100 tablečių

100 tablečių

Katės svoris (kg)

2,5 - 5 5,1 - 10

Katės svoris (kg)

2,5 - 5 5,1 - 10

Mokymai apie hipertenziją Žinios kačių augintojams

www.vetintermed.ceva.comwww.vetintermed.ceva.com

VetInterMed

„Ceva“ edukaciniai vaizdo įrašai

dozavimas
DVIGUBA DOZĖPRADINĖ DOZĖ

Jei po 14 dienų KS* 
vis dar per aukštas

Stebėti KS*  
po 14 dienų

Nuo 0,125 mg/kg iki 0,25 mg/kg per dieną
*KS – kraujo spaudimas

www.amodeus.vet

Pirmasis ir vienintelis veterinarinis vaistas  
hipertenzijai gydyti

A m l o d i p i n eA m l o d i p i n a sA m l o d i p i n a sA m l o d i p i n eA m l o d i p i n a sA m l o d i p i n e

Katėms draugiškas pasirinkimas

Sumažinkite spaudimą su 
„AMODIP®“!

Amodeus

Solutions for life
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• akių:
stipriausias pažeidimas – staigus aklumas;

Tinklainės hemoragija / Edema

Hifema *

• inkstų:
- lėtinės inkstų ligos 
   progresavimas;
- proteinurija;

• smegenų:
- centrinės nervų sistemos neurologiniai 

   simptomai.
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•  Hipertenzija dažnai nepastebima tol, kol neįvyksta 

tikslinio organo pažeidimai:

1. Brown S. et al, Guidelines for the Identifi cation, Evaluation and Management of Systemic Hypertension in Dogs and Cats, J Vet Intern Med, 2007;21:543-558. 2. Jepson R.E., Feline systemic hypertension: Classifi cation and 
pathogenesis, Journal of feline medicine and surgery, 2011;13:25-34. 3. Internal study on prevalence and possible contributing factors of arterial hypertension in cats in France, Sogeval, 2006. 4. Syme H.M., Barber P.J., Markwell 
P.J., and Elliott J., Prevalence of systolic hypertension in cats with chronic renal failure at initial evaluation, Journal of the American Veterinary Medical Association, 2002;220:1799-1804. 5. Huhtinen M. et al, Randomized Place-
bo-Controlled Clinical Trial of a Chewable Formulation of Amlodipine for the Treatment of Hypertension in Client-Owned Cats, J Vet Intern Med, 2015;29:786-793. 6. Williams T.L., Elliott J., and Syme H.M., Renin-Angiotensin-Al-
dosterone System Activity in Hyperthyroid Cats with and without Concurrent Hypertension, J Vet Intern Med, 2013;27:522-529. 7. I Cat Care, http://www.icatcare.org/advice/cat-health/hypertension-high-blood-pressure-cats

Kraujo spaudimo matavimas:
* Reguliariai nuo 7 metų amžiaus
* Jei yra pastebimų organų pažeidimų 
    požymių

*Kraujo išsiliejimas priekinėje akies kameroje

– pirmasis ir vienintelis vaistas kačių hipertenzijai gydyti

EFEKTYVUMAS5

SKONINĖS SAVYBĖS5 

EFEKTYVUMAS

SKONINĖS SAVYBĖS

• Paprasta suduoti.
• Geras ilgalaikis suderinamumas.

80 proc. skonio priimtinumas

5. Huhtinen M. et al, Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial of a Chewable Formulation of Amlodipine for the Treatment of Hypertension in Client-Owned Cats, J Vet Intern Med, 2015;29:786-793. 6. Williams T.L., Elliott 
J., and Syme H.M., Renin-Angiotensin-Aldosterone System Activity in Hyperthyroid Cats with and without Concurrent Hypertension, J Vet Intern Med, 2013;27:522-529. 7. I Cat Care, http://www.icatcare.org/advice/cat-health/
hypertension-high-blood-pressure-cats

*Jei po 14-os gydymo dienų SKS viršija 150 mmHg arba sumažėjo mažiau kaip 15 proc. nuo pradinės vertės, dozę galima padvigubinti arba padidinti iki 0,5 mg/kg per dieną.

DAŽNIS3DAŽNIS

• 77 katės;
• lyginama su placebu;
• atsitiktinė imtis;
• daugiacentris.

kenčia nuo hipertenzijos3
vyresnių nei 7 metų,

- 30 proc. kačių, sergančių lėtine inkstų liga, kenčia nuo hipertenzijos4.
- 34 proc. kačių su hipertenzija serga lėtine inkstų liga5.

-  23 proc. kačių su hipertiroidizmu kenčia nuo hipertenzijos6.
-  25 proc. kačių su hipertenzija kenčia nuo hipertiroidizmo6.

HIPERTENZIJA

LIL Hipertiroidizmas

1/41/3
vyresnių nei 7 metų,

Klinikinio tyrimo metu per pirmąsias keturias savaites tabletę savo noru 
su pašaru ar be jo suėdė 80 proc. kačių.

GYDYMAS 
VEIKSMINGAS 
ATVEJŲ SUMAŽĖJIMAS63 28•  Hipertenzija įprastai siejama su kitomis ligomis: Didžiausias kačių 

hipertenzijos 
klinikinis tyrimas:

mmHg

Nebylioji žudikė – hipertenzija

Hipertenzija yra pastovus sistolinio 
kraujo spaudimo padidėjimas virš 
150 mmHg1,2.

vyresnių nei 7 metų,
SKS pasikeitimas (mmHg) nuo 0 dienos
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