AZ ÖN STELFONTA
TÖRTÉNETE ITT KEZDŐDIK
Tájékoztató Stelfonta
kezelésről gazdik számára

Mi a STELFONTA?
A
STELFONTA
egy
vényköteles,
daganatellenes
gyógyszer a kutyák leggyakoribb bőrdaganatának,
a mastocytomának a kezelésére. Ezek a tumorok
zömében mastocytákból állnak, melyek a szervezet
immunrendszerének részei. Hólyagokat tartalmaznak,
amelyekben hisztamin található.
A STELFONTA a bőrben, például a lábvégeken helyeződő
mastocytoma kezelésére alkalmas.
Az injekciós készítményt közvetlenül a tumorba
kell juttatni. Hatása során károsítja a daganatsejtek
vérellátását komoly sebet képezve.
A STELFONTA kezelést megelőzően, közben és utána
egyéb, párhuzamos gyógykezelés szükséges.
Ebben a tájékoztatóban megtalál minden információt
a folyamatról, mire számítson, illetve hogyan gondozza
kedvencét a kezelés után.
Forduljon állatorvosához, amennyiben a kezeléssel
kapcsolatos kérdése merülne fel!

Mi várható a STELFONTA kezelést
megelőzően, illetve az alatt?
MEGELŐZŐEN
Tájékoztassa állatorvosát kedvence eddigi
gyógyszereiről!
Tájékoztassa állatorvosát kedvence esetleges
vemhességéről, szoptatásáról, illetve a tervezett
tenyésztési szándékáról!

KEZELÉS ALATT
A kezelés megkezdése előtt fel kell készíteni
kedvence immunrendszerét a tumorral való
küzdelemre, ezért megelőző gyógyszeres kezelés
szükséges. Ez kortikoszteroidok és antihisztaminok
adásából áll, amelyekkel megelőzhető, illetve
csökkenthető a tumorsejtekből kiszabaduló
gyulladásos mediátor anyagok (pl. hisztamin)
hatása.
A megelőző gyógykezelést a STELFONTA kezelés
előtt két nappal kell elkezdeni, és további 7 napig
kell folytatni
A STELFONTA injekciót közvetlenül a tumorba
fecskendezik
Általában nem szükséges az állat bódítása a
beavatkozáshoz
A megﬁgyelt mellékhatások enyhék voltak, és rövid
ideig tartottak
Leggyakrabban fájdalmat ﬁgyeltek meg az
injekciót követő sebképződés alatt. Továbbá
megﬁgyeltek sántaságot, amennyiben a tumor a
végtagon volt, hányást és szapora szívverést
A sebképződés az injekciózás helyén a
STELFONTA hatásának jele
Kérdezze állatorvosát további információért!

Mi várható a STELFONTA kezelést
követően?

A STELFONTA a mastocytomák kezelésének egy
különleges módszere, ezért szükséges néhány fontos
tanács:
Egy rövid megﬁgyelési periódus után kedvencét
hazaviheti
Az Ön állatorvosa a kezelt területet egy fedőkötéssel
látja el, amelyet 24 óra elteltével eltávolíthat
Fontos, hogy Ön vagy családtagja ne érintkezzen
a kezelési területről származó nedvekkel, illetve
szövettörmelékkel a kezelést követő 24 órán belül
24 óra elteltével távolítsa el a fedőkötést, így kedvence
megszabadulhat a pusztuló tumorsejtektől
Gondoskodjon folyamatos ivóvízellátásról!
Amennyiben hányás, étvágytalanság, súlyos
fájdalom, túlzott mértékű duzzanat jeleit tapasztalja,
tájékoztassa állatorvosát azonnal, hogy a megfelelő
gyógykezelést mihamarabb megkaphassa kedvence!

A STELFONTA kezelést követő
sebképződés
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ELMÉKEZTETŐÜL:
Az alkalmazás területéről váladék szivárgása várható
A kezelést követően az immunsejtek megkezik a daganatsejtek pusztítását, ez kellemetlen szagokkal járhat. A sebet
általában nem kell lefedni, esetleg egy lélegző gézlappal
Amennyiben kedvence nyalogatja a beavatkozás helyét,
jelezze állatorvosának, és helyezzenek fel egy védőgallért!
Állatorvosa rendszeres vizsgálatok során ellenőrzi, hogy a
kezelés megfelelően halad-e
Néhány esetben újbóli injekció szükséges, amennyiben
daganatsejtek maradnak a beavatkozás helyén

