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Ligue: 0800 40 43399

Saiba mais em:

Fale com a IDEXX e comece já a usar o 
teste IDEXX SDMA™ em sua rotina clínica:
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Minuto 1

Minuto 3
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Minuto 4

SDMA é um indicador mais confiável 
da função renal em relação à creatinina1-5

O teste IDEXX SDMA é um novo padrão de cuidado
e pode ajudar você a melhorar e, possivelmente, prolongar vidas

Duas opções, com a mesma
confiabilidade nos resultados!

15 milhões 41 publicações 

SDMA é um indicador mais sensível 
da função renal em relação à creatinina2,-5

SDMA* aumenta antes do que a creatinina e é menos 
impactado por fatores externos como:2-4

*Dimetil Arginina Simétrica

Condição
corpórea

Estágio
da doença

Idade

Portanto, SDMA reflete de forma mais acurada a taxa 
de filtração glomerular (TFG) em cães e gatos.1-3,6

Creatinina só aumenta 
quando há pelo menos 75% 
de perda da função renal2,3

SDMA aumenta com perda 
de aproximadamente 25% 
da função renal

Até Somente

de perda da 
função renal

de perda da 
função renal

Por isso que o teste IDEXX SDMA identifica a doença renal 
aguda, lesão renal ativa e doença renal crônica (DRC) antes do 
que a creatinina.1-3 

SDMA é um indicador mais precoce 
da doença renal crônica do que a creatinina2-3

Um aumento do resultado de SDMA
significa futuras investigações

meses
antes em gatos

meses
antes em cães

SDMA pode detectar a doença renal em até 48 meses antes 
em gatos2 e até 27 meses antes em cães3. É muito mais 
tempo para controlar a condição dos seus pacientes e 
conduzir um tratamento efetivo.

Outra evidência
de doença renal?

Provável doença renal;
agir imediatamente

Realize uma
urinálise completa

Realize uma
urinálise completa

Resultado do teste IDEXX SDMAResultado do teste IDEXX SDMA

Milhões de pets irão sofrer de doença renal crônica no 
decorrer de suas vidas

Fato

1   3 1   10
em
cada em

cada
gatos7*

cães8*

*Os dados do Teste IDEXX SDMA atestam que a doença renal crônica é 
duas vezes mais comum do que reportado anteriormente. Clique aqui 
para ler a publicação.

SIM

NÃO

SIM

Retestar em
2-4 semanas 
para avaliar se o 
SDMA continua 
aumentado

Investigar, manejar e 

monitorar de acordo com 
o protocolo de diagnóstico 
do teste IDEXX SDMA

Minuto 5

Mais de 

de testes IDEXX SDMA realizados no mundo todo9 apoiando o  SDMA

Isto prova porque o teste IDEXX SDMA agora é parte do Guia de Estadiamento da DRC da IRIS 
(International Renal Interest Society) 

Estágio 2
 Discreto

Estágio 3
 Moderado

Estágio 4
Grave

Considerar 
subestadiamento 
baseado na 
creatinina

Estágio 1
 Sem azotemia

aumento
moderado 

aumento
intenso

O teste Catalyst® SDMA para uso em sua 
Clínica Veterinária nos analisadores 
IDEXX Catalyst One® e IDEXX Catalyst Dx®.

O teste IDEXX SDMA™ está incluso em todos os 
painéis bioquímicos, sem custo adicional, ou como 
teste individual do IDEXX Reference Laboratories.

até até

Creatinina

http://www.idexx.com/files/small-animal-health/solutions/articles/sdma-data-white-paper.pdf
http://www.idexx.com/files/small-animal-health/solutions/articles/sdma-data-white-paper.pdf
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