
Apresentamos um avanço 
nos cuidados médicos e 
preventivos: IDEXX SDMATM

IDEXX SDMATM 

(dimetilarginina simétrica) 

é um novo e 

revolucionário teste de 

função renal que 

possibilita a identificação 

da doença renal crônica 

em gatos e cães, em 

meses ou até mesmo 

anos, antes do que os 

métodos tradicionais.

Descubra mais em idexx.com/sdma.
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A doença renal é uma afecção prevalente e séria. 

A doença renal crônica é uma das principais causas de sofrimento e 

morte em gatos e cães. Com o passar do tempo, um em cada três gatos1 

e um em cada dez cães2 podem desenvolver alguma forma da doença.

IDEXX SDMATM é um novo biomarcador renal que identifica o início 

da doença renal em gatos e cães. Em média, a doença é identificada 

quando há aproximadamente 40% de perda da função renal, ou com 

aproximadamente 25% de perda da função quando precocemente 

identificada. O teste de creatinina por si só não detecta o problema até 

que 75% da função renal esteja perdida.

A detecção precoce permite maior efetividade na intervenção e no 

manejo da doença renal, o que pode prolongar a vida dos animais em 

meses e, até mesmo, em anos..

IDEXX Reference Laboratories fornece resultados de SDMA em 

qualquer perfil bioquímico de rotina, incluindo creatinina, sem nenhum 

custo adicional e com mesmo tempo de resposta.

detecção com IDEXX SDMATM

DE PERDA DA 
FUNÇÃO RENAL 

DE PERDA DA
FUNÇÃO RENAL

detecção apenas com teste de creatinina

Detecção precoce da doença renal
Uma parte crucial do seu protocolo de cuidados preventivos

40% 75%IDEXX SDMATM identifica a 
doença renal crônica muito 
antes que o teste de creatinina

Strengthen the bonds.

A doença renal pode
se desenvolver em:

1 em cada 3 gatos1

1 em cada 10 cães2


