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Link do produktu: https://eyesvet.pl/krople-optixcare-eye-ems-doskonale-przy-owrzodzeniach-rogowki-p-110.html

Krople Optixcare Eye EMS doskonałe przy
owrzodzeniach rogówki
Cena

290,00 zł

Cena poprzednia

330,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

OPX-4292

Opis produktu
Optixcare EYE EMS to produkt nie tylko dla lekarzy weterynarii
Może go stosować każdy właściciel zwierzęcia
Kliknij na grafikę poniżej i czytaj co mówią o
Optixcare EYE EMS specjaliści:

Oglądaj na YouTube
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Wprowadzenie
Preraprat do regeneracji rogówki Optixcare Eye EMS jest substytutem macierzy zewnątrzkomórkowej.
W przypadku uszkodzeń nabłonka (wrzodów, owrzodzenia rogówki) preparat zapobiega degradacji białek i wspiera
regenerację rogówki

Doświadczenia z preparatem
Preparat do regeneracji rogówki Optixcare Eye EMS był stosowany w szpitalu dla zwierząt Guleph (Kanada) przez ponad rok u
buldogów, bokserów, i kotów brachycefalicznych u których stwierdzono:
- wrzody rogówki o ostrym przebiegu;
- przewlekłe trudno gojące się wrzody rogówki
Oraz u pacjentów po zabiegach keratotomii

Wyniki terapii
Wyniki były bardzo spójne i satysfakcjonujące. Wrzody rogówki u ras brachyfefalicznych takich jak boksery, buldogi są często
problematyczne w leczeniu.Preparat do regeneracji rogówki Optixcare Eye EMS zapewnia znacznie szybsze i efektywniejsze
gojenie wrzodów rogówki co pozwala na uniknięcie leczenia operacyjnego.
Udowodniono że przypadki trudno gojących się owrzodzeń rogówki leczonych bez powodzenia przy pomocy keratotomii,
reagowały wyleczeniem przy dodatkowej aplikacji Optixcare Eye EMS.

Protokół szpitala Guelph
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Pierwotnie preparat do regeneracji rogówko Optixcare Eye EMS stosowano w kombinacji z odpowiednim antybiotykiem w
przypadku trudno gojących się owrzodzeń rogówki, lub jako terapia wspomagająca po zabiegu keratotomii.

Co robić po zbadaniu pacjenta
1. Istotne jest usunięcie całego luźnego nabłonka na krawędziach owrzodzenia;
2. W celu rozkurczenia mięśnia rzęskowego i zminimalizowania związanego z tym dyskomfortu aplikujemy do worka
spojówkowego 1 kropli 1% atropiny.

Instrukcje dla właściciela do samodzielnej
aplikacji preparatu
1. Podawaj 1 kroplę preparatu Optixcare Eye EMS do worka spojówkowego co 2 dni, co najmniej 10 minut przed aplikacją
innych leków okulistycznych.
Rutynowy protokół zaleca jednorazowe podanie 1 kropli z jednej ampułki. Pierwsza aplikacja powinna mieć miejsce w klinice
bezpośrednio po zabiegu.
2. Zaaplikuj odpowiednie krople z antybiotykiem co najmniej 10 minut po podaniu preparatu Optixcare Eye EMS.
Pozostałe dawki antybiotyku w ciągu dnia aplikuj według zaleceń lekarza (np. 3-4 razy na tydzień).
Preparat Optixcare Eye EMS aplikowany jest tylko raz w ciągu 2 dni.
W przypadku wrzodów o wysokim ryzyku komplikacji lub po zabiegach keratotomii zalecono dodatkowo podanie kropli z
cefazoliną w koncentracji 33mg/ml w warunkach szpitalnych i kropli zawierających fluorochinolony.
3. Zaleca się aplikowanie preparatu Optixcare Eye EMS do momentu całkowitego wyleczenia owrzodzenia (ujemny test z
fluoresceiną).

Co to jest wrzód oczu u psów?
Wrzód oka, zwany również medycznie owrzodzeniem rogówki lub wrzodziejącym zapaleniem rogówki u psów, to stan, w
którym zewnętrzna warstwa oka (rogówka) ulega erozji, powodując zagłębienie lub wgniecenie.
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Ta bruzda może być powierzchowna (na powierzchni) lub może wpływać na głębsze warstwy oka. Owrzodzenia oka powodują
ból, zaczerwienienie oka, wydzielinę z oka, częste mruganie lub trzymanie oka zamkniętego, a czasem obrzęk. Jest to
powszechny stan i jest najczęściej diagnozowany u psów ras brachycefalicznych (płaskonosych), ale może łatwo wpływać na
każdą rasę psów.

Objawy wrzodu oka u psów
Objawy owrzodzeń oczu u psów wahają się od łagodnych do ciężkich, w zależności od przyczyny i nasilenia erozji.
Objawy w kolejności nasilenia obejmują:

Częstsze mruganie okiem
Nadmierne pocieranie
Zaczerwienienie oka
Obrzęk powieki lub skóry wokół chorego oka
Łapanie w oko lub pocieranie twarzą o ziemię
Uniesiona trzecia powieka (trzecia powieka znajduje się w wewnętrznym kąciku oka)
Trzymanie oko całkowicie zamkniętego
Żółta/zielona/krwawa wydzielina z oczu (w ciężkich przypadkach)
Otwór (perforacja) w zewnętrznej warstwie oka/pęknięcie oka (w ciężkich przypadkach)
Ślepota w chorym oku (w ciężkich przypadkach)
Zmniejszony apetyt
Letarg lub ukrywanie się
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Przyczyny wrzodów oczu u psów
Wszystko, co zaburza jakąkolwiek część normalnej zewnętrznej warstwy oka (rogówki), może powodować owrzodzenie, w tym
jeśli wpływa na prawidłową strukturę, funkcję lub fizjologię rogówki. Przyczyny owrzodzeń oczu u psów to najczęściej uraz,
uszkodzenie ciała obcego lub oparzenia chemiczne.
Oto niektóre z wielu przyczyn wrzodziejącego zapalenia rogówki u psów:

Uraz : zadrapania od innego zwierzęcia; wpadanie na gałęzie drzew, rośliny lub krzewy; samookaleczenie przez
pocieranie własnego pyska
Ciało obce : piasek, brud lub inne ciała obce mogą dostać się do oka i utknąć za powiekami, powodując powtarzające
się uszkodzenia rogówki
Podrażnienie/oparzenia chemiczne : szampony, leki do stosowania miejscowego lub domowe środki czyszczące
dostające się do oka
Infekcje bakteryjne
Infekcje wirusowe
Wtórne po przewlekłym suchym oku : zwany suchym zapaleniem rogówki i spojówki
Wtórne po problemach neurologicznych : które uniemożliwiają prawidłowe mruganie oczami
Wtórne po niektórych problemach endokrynologicznych : takich jak cukrzyca, choroba Cushinga i
niedoczynność tarczycy
Wtórne do chorób dziedzicznych : takie jak dystrofia nabłonka, obserwowana najczęściej u bokserów, Beagle,
Cocker Spaniele, i malamuty.
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Terapia farmakologiczna w przypadku wrzodów
oka u psów
Jest to powszechna terapia w przypadku prostych owrzodzeń oka, obejmująca szerokie spektrum, miejscowe antybiotyki i
często miejscowe leki przeciwbólowe. Czasami dodaje się ogólnoustrojowe leki przeciwbólowe w zależności od poziomu
komfortu psa.
Soczewki kontaktowe są czasami używane do ochrony zewnętrznej warstwy oka podczas gojenia się nieskomplikowanych
owrzodzeń. Większość z tych prostych owrzodzeń goi się podczas terapii w ciągu 3-7 dni. Ważne jest, aby nadal uważnie
obserwować nawet proste wrzody i sprawdzać u lekarza weterynarii zalecane wizyty kontrolne, aby upewnić się, że
owrzodzenie nie pogłębia się lub nie ulega zakażeniu.

Powikłane owrzodzenia oka często wymagają silniejszych miejscowych antybiotyków do co 2-4 godzin, w zależności od
diagnozy. Doustne antybiotyki i leki przeciwbólowe są również często wymagane do leczenia ogólnoustrojowego i kontroli
komfortu. Tego typu owrzodzenia są bardzo uważnie obserwowane podczas częstych badań weterynaryjnych, aby upewnić
się, że owrzodzenie nie pogorszy się podczas terapii. Mogą one przejść do głębokich owrzodzeń, które wymagają interwencji
chirurgicznej.

Proste, powierzchowne ciała obce można czasami łatwo usunąć z rogówki za pomocą irygacji ocznej (sterylny roztwór
czyszczący używany do płukania oka), podczas gdy głębsze ciała obce często wymagają delikatnego usunięcia w znieczuleniu
ogólnym przez weterynarza. Pozostałe rany szarpane lub owrzodzenia można po usunięciu dokładnie leczyć agresywną
terapią lekarską.

Opóźnione (nie gojące się) owrzodzenia często wymagają keratotomii lub oczyszczenia rany zadziorowej, w której do
usuwania martwych komórek z owrzodzenia używa się specjalnego narzędzia do zadziorów (narzędzia tnącego). Stymuluje
również inwazję naczyń krwionośnych do wrzodu w celu wygojenia. Większość z tych owrzodzeń goi się około 2-3 tygodnie po
zabiegu.
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