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Alerģija ir ģenētiski iekodēta pārmērīga jutība pret vielām, kas 
parasti dzīvniekiem ir nekaitīgas.

Ievads 

Patoģenēze

Dzīvniekam atkārtoti saskaroties ar alergēnu, tas kontaktējas ar tuklajām šūnām, uz kuru virsmas jau ir IgE 
antivielas. Rezultātā  tiek ražotas un atbrīvotas daudzas iekaisumu veicinošas vielas - histamīns, citokīni un 
citas.  

Atopija

Jutība pret 
putekšņiem, 

putekļu ērcītēm, 
pelējuma sēnēm, 
dzīvnieku ādas 

šūnām 

Blusu 
alerģija 
Jutība pret 

blusu  
siekalām 

Kontakta 
alerģija 

Jutība pret 
dažādiem 

materiāliem 
(piemēram 

plastmasu, linoleju 
vai krāsu)

Zāļu 
alerģija

Jutība pret 
antibiotikām, 
pretparazītu 
līdzekļiem vai 
citām zālēm

Barības 
alerģija

Jutība pret 
konkrētu barības 

sastāvdaļu 
(piemēram,  
vistas gaļu) 

Pirmo reizi saskaroties ar alergēnu, alerģiskā dzīvnieka imūnsistēma sāk ražot IgE 
antivielas. Šīs antivielas ir specifiskas alergēnam.  

Saskare ar alergēnu

Atkārtota saskare ar alergēnu 

B-limfocīti ražo alergēnam specifiskas IgE 

Alergēnam saistot divas 
antivielu molekulas, notiek 
tuklās šūnas degranulācija 

lgE saistās pie tuklajām šūnām

No granulām atbrīvojas iekaisuma  
veicinātāji - histamīns un citokīni



Atopiskais dermatīts

Atopija var rasties jebkuram sunim, bet dažām šķirnēm to novēro 
biežāk. Lhasa Apso, šnauceri, bokseri, labradori, zelta retriveri, 
pūdeļi, Vesthailendas baltie terjeri, Džeka Rasela terjeri, foksterjeri, 
kokerspanieli, dalmācieši, buldogi, angļu seteri, čivavas, vācu aitu suņi 
ir šķirnes, kurām biežāk konstatē atopijas.

Atopija tiek uzskatīta 
par visizplatītāko alerģiju 
formu - 10-15% no suņiem 
ir atopiski. 

Atopiskais dermatīts ir iedzimta alerģijas forma, kad dzīvniekam ir paaugstināta 
jutība pret ieelpojamiem apkārtējās vides alergēniem - putekšņi, putekļu ērces,  
citu dzīvnieku epitēlijs. 

Ganību aireneParastā kamolzāle Pļavas auzene Timotiņš Pelargoniju dzimta

BērzsNātre Lazda Vībotne

Angļu ceļmallapa

Angļu ceļmallapa Vītols Lazda Siena ērce

Putekļu ērce



Vispamanāmākā pazīme ir nieze. Niezi izraisa iekaisusi āda, visbiežāk niez ķepas, 
galva, paduses, paslēpenes.  
Suņi var laizīt vai kost ķepas, berzēt galvu pret kādu priekšmetu vai grīdu. 

Ādas iekaisumu var pasliktināt bakteriāls iekaisums 
(stafilokoki) vai raugu iekaisums (malasēzijas).  

Dažkārt atopija var izpausties kā izdalījumi no 
acīm, šķaudīšana vai astma. Dažkārt novēro 
izmaiņas gremošanas trakta darbībā. Atkarībā no 
izraisošajiem alergēniem, atopijas simptomi var 
izpausties visu gadu vai arī tikai kādā konkrētā 
gadalaikā. 

LIelākajai daļai dzīvnieku atopijas simptomi parādās 
1-3 gadu vecumā.  

+ Otitis externa 
 Atkārtojoša pioderma
 Izdalījumi no acīm
 Šķaudīšana 
 Astma

Ausis
Izskats:
Izdalījumi, apsārtums, smaka 
Uzvedība:
Kasa vai berzē ausis ar ķepām vai pret 
mēbelēm

Seja
Izskats:
Iekaisums, apsārtums, konjunktivīts, pietūkums 
Uzvedība:
Kasa vai berzē seju ar ķepām vai pret mēbelēm 

Āda
Izskats:
Apsārtums, iespējamas kreveles 
vai blaugznas smaka, ja pievienojas 
sekundāras infekcijas 
Uzvedība:
Kasa, laiza sānus, elkoņus, cirkšņu 
rajonu 

Apmatojums
Izskats:
Bezapmatojuma plankumi, laizīšanas 
dēļ izmainīta apmatojuma krāsa 
Uzvedība:
Kasa, berzē seju pret mēbelēm, 
paklāju vai laiza niezošās vietas.

Ķepas
Izskats:
Iekaisums, apsārtums, smaka, 
apmatojuma krāsas zudums no 
laizīšanas 
Uzvedība:
Ķepu laizīšana, košana 

• Nieze
• Ādas iekaisums
• Ausu iekaisums 
• Apmatojuma krāsas izmaiņas
• Izdalījumi no acīm
• Šķaudīšana

Klīniskās pazīmes



Diagnoze
Atopijas diagnoze balstās uz anamnēzi, klīnisko izmeklēšanu un jāizslēdz citas 
slimības, kas var izraisīt līdzīgus simptomus.

Ja negatīva vai nepietiekama reakcija:  
apstiprināta atopiskā dermatīta diagnoze 

Ja negatīvs - Atopijai 
līdzīgs dermatīts 

Ja pozitīvs veiciet: 
Artuvetrin® terapiju 

+
simptomātiska ārstēšana 

(īslaicīga)  
+

Izvairīties no alergēniem,
Uzlabot ādas un apmatoju-

ma stāvokli un higiēnu 

Ja negatīvs veiciet 
Artuvetrin® ādas testu

Barības izslēgšanas diēta pamatojoties uz  
Next+ Pārtikas testa rezultātiem 

Next+ seruma tests 
 lai noteiktu vainīgos alergēnus un apstiprinātu  

diagnozi 

Next+ Pārtikas tests

Sezonāls
Atopiskais dermatīts 

Ne-sezonāls 
Barības alerģija vai atopiskais dermatīts 

Kašķa ērces

Ādas nokasījumi

Ārstēšana

Bakteriālas 
infekcijas 

Citoloģija 

Ārstēšana

Raugu  
infekcijas

Citoloģija 
un ādas  

nokasījumi

Ārstēšana

Blusas

Ektoparazītu 
apstrāde

Vissezonas 
apstrāde pret 

ektoparazītiem un 
ārstēšana

Demodeks 
ērces

Ādas nokasījumi

Ārstēšana

Sēnīšu  
infekcijas

Vuda lampa, 
apmatojuma 
mikroskopija 

Ārstēšana

Izslēgt citas slimības ar līdzīgu simptomātiku 

Neapmierinoši rezultāti, izslēdzot vai ārstējot citas slimības 

Anamnēze un klīniskā izmeklēšana

Ja pozītīvs Ja pozītīvs Ja pozitīvs Ja pozitīvs Ja pozitīvs Ja pozitīvs

Ja negatīvs Ja negatīvs Ja negatīvs Ja negatīvs Ja negatīvs Ja negatīvs



Next+ seruma tests

CCD ir ir krosreaģējošas ogļhidrātu molekulas -  
glikoproteīnos esošas ogļhidrātu ķēdes. CCD 
ir daudzu alerģijas izraisošu proteīnu sastāvā, 
it īpaši augu alergēnu, piemēram putekšņu 
sastāvā.  Alerģiskas reakcijas laikā pret 
ogļhidrātiem un proteīniem tiek ražoti specifiski 
IgE. Pētījumi pierāda, ka tas notiek apmēram 
30% gadījumu gan cilvēkiem, gan suņiem un 
kaķiem 1-4.

Citi pētījumi secina, ka IgE pret CCD nav klīniski 
nozīmīgi. Bet šobrīd ir skaidrs, ka bloķējot CCD 
specifiskos IgE laboratorijas tests labāk korelē 
ar intradermālo testu specifiskumu un jutību4.  
CCD bloķēšana nozīmē laboratorijas testa 
augstāku specifiskumu. 

Next+ ir inovatīvs alergēnu tests , kas konstatē IgE daudzumu pret konkrētiem 
alergēniem suņu un kaķu asins serumā. Šis tests ietver jaunākās tehnoloģijas un 
jaunas paaudzes CCD bloķēšanu.

Kas ir CCD un kādēļ tie 
jābloķē?

      Trīs specifiskas monoklonālas rekombinanta  
       IgE  antivielas 
• Unikālas monoklonālas antivielas, kuras atpazīst         
   specifiskus IgE reģionus 
• Suņu rekombinanta IgE antivielas 
• Nenovēro krosreakciju ar citiem imunoglobulīniem,  
  piemēram IgG
•  100% specifiskums un augsta jutība  
• Vieglāk izmeklēt laboratorijā, mazāk iespēju  
   kļūdīties 

      Jaunākās paaudzes pus-sintētiski CCD   
       blokatori 
• Pirmais tests, kurā pielietoti jaunākās paaudzes  
  CCD blokatori 
• Specifiska CCD bloķēšana 
• Neietekmē nevienu no testētajiem alergēniem 

      Lieliska precizitāte un atkārtojamība 
• Starp līdzīgiem testiem - labākā intra un  
   inter-testa precizitāte un atkārtojamība 
• Ikdienas kalibrācijas līkne mazina variāciju  
   iespējamību 

1

2

3

CCD negatīvs paraugs CCD pozitīvs paraugs

CCD-specifisks IgE Specifisks alergēnu 
proteīns CCD ķēde CCD-blokatorsAlergēnam specifrisks 

IgE

sl
gE

sl
gE

sl
gE

sl
gE

Serums

1 PARAUGS 
Nesatur  CCD-IgE
Atbilstošs negatīvs 

rezultāts

2 PARAUGS 
Satur alergēniem 

specifisku IgE
Atbilstošs pozitīvs 

rezultāts

3 PARAUGS 
Satur alrgēnu specifiskus IgE + CCD-IgE

Atbilstoši pozitīvs rezultāts pirms un pēc CCD 
bloķēšanas, bet signāls ir būtiski vājāks pēc bloķēšanas

4 PARAUGS 
Satur vienīgi IgE

Neatbilstošs pozitīvs rezultāts pirms CCD bloķēšanas, 
bet atbilstošs negatīvs rezultāts pēc CCD bloķēšanas 

sl
gE

sl
gE



• 100% uzticams skrīninga  
 tests

• Īstermiņa ārstēšana nav  
 jāpārtrauc7

• Rezultātu attēlojums   
 vienkāršs, ērti uztverams 

• Veterinārārstu alergologu  
 atbalsts 

• Radīts tieši suņiem un   
 kaķiem  

• Ietver malasēzijas un   
 blusas 

• Pateicoties jaunākajām  
 tehnoloģijām augsts  
 specifiskums un jutība2

• Ātrs un ticams rezultāts 
Norāda katra alergēna 
rezultātu. Šis tests ir 
nepieciešams specifiska 
hiposensitizācijas terapijas  
komplekta pagatavošanai. 

Pilns alergēnu 
panelis

32 alergēni (Istabas + Āra)

• Miltu ērcīte 
• D. farinae
• D. pteronyssinus
• Siena ērcīte 
• T. putrescentiae
• Blusas
• Alternaria alternata
• Aspergillus fumigatus
• Cladosporium herbarum
• Malassezia
• Vērmeļu sugas
• Vībotņu sugas
• Baltā balanda
• Angļu ceļmallapa
• Aitu skābenes
• Pienene 
• Nātre
• Bērzs

• Kļava
• Vītols
• Vīksna
• Olīves
• Ligustrs 
• Ciprese
• Bermudas zāle

• Parastā kamolzāle
• Ganību airene
• Timotiņš
• Pļavas skarene 
• Auzas
• Rudzi
• Rapsis

Serum Test results

Allergens
Flea

 Screening results:   POSITIVE

  A high level of antibodies (IgE) has been found for one or 

  more allergens such as grasses, crops, weeds, trees, mites, 

  moulds or yeast.

 Flea results:    NEGATIVE

  The level of antibodies (IgE) specific for fleas is normal.

Positive for allergens, what now?

The next step is to expand the screening to identify the allergens. Only after this can an allergen-specific immunotherapy 

- the only causal treatment for atopy - be produced for the patient.

Do I need to send new serum to expand the results?

No, it is not necessary to send new serum. 

Negative for fleas, what now?

The level of antibodies (IgE) is normal, a flea allergy is not suspected.

Environmental screening

  Yes, I would like to expand the screening results
Expand the screening

Date:

Signature:

100% reliable
Expanding the results from the 

screen has 100% correlation.

Need any technical help?

If you have any questions or if you need support in the diagnosis or treatment 

of a patient, please contact our medical department by phone +31 320 783 111 

or by email info@artuvet.com

Please return this form by email 

to info@artuvet.com

Owner name:

Animal Name:

Species:  

Veterinarian:

Veterinary practice:

Practice details:  

Phone / Fax: 

Email:
Test type:

Date tested:

Test number:

Customer number:

Serum Test results

200  250

< 200
Scores of less than 200 should be considered questionable and only be included if the aller-
gens are found in the pet’s environment and 
they relate to the clinical history.

200-250
Scores in this range should be considered 
significant if the allergens are found in the 
pet’s environment and they relate to the 
clinical history.

> 250
Scores of 250 or above are unusually high. 
These allergens are significant especially if 
they are found in the pet’s environment and 
relate to the clinical history.

* Elisa Absorbance Units. EA indicate the level of allergens specific IgE detected. The magnitude of the signal does not necessarily correlate with the severity of the disease but does 
reflect the pet’s immune response to allergens.

Owner name:
Animal Name:
Species:   
Veterinarian:
Veterinary practice:
Practice details:  
Phone / Fax: 
Email:
Test type:
Date tested:
Test number:
Customer number:

Allergen EA Units*

1

Example
Example
Dog
J. Leite
Artuvet Animal Health
Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL

Complete environmental
17/12/2019
21
1

Orchard grass
Timothy grass
Perennial ryegrass
Kentucky bluegrass
Bermuda grass
Oat pollen
Rye pollen
Rape pollen
Copra mite
Farinae mite
Hay mite
House dust mite
Grain mite
Flea

Birch

Elm

Sycamore
Willow
Privet
Cypress
Olive

Common mugwort
Stinging nettle
English plantain
Lamb's quarter
Dandelion
Sorrel, sheep/red
Common ragweed
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum
Malassezia                                                                      

841

717

809

698

902

355

160

21

564

492

325

136

220

13

21

16

4

19

15

7

59

15

161

54

387

178

244

127

22

9

32

47

CCD's are blocked and removed from sample                                                                                       

Norāda vai kāds no 
izmeklētajiem alergēniem ir 
pozitīvs vai visi ir negatīvi.   
Netiek izdalīti konkrēti alergēni, 
vienīgais izņēmums ir blusu 
siekalu alergēns. 

Skrīninga tests



Artuvetrin® Ādas tests
The Artuvetrin® ādas (intradermālā) testa pamatā ir neliela 
alergēnu daudzuma ievadīšana dzīvnieka ādā.

Iespējams novērtēt, kuri alergēni izraisa ādas iekaisumu injekcijas 
vietā. 

Ņemot vērā anamnēzi, iespējams izvēlēties visatbilstošākos 
alergēnus. Pieejami vairāk kā 80 individuāli alergēni un to 
kombinācijas, plašas iespējas izveidot individuālus testu paneļus. 

Divas līdz sešas nedēļas pirms intradermālā testa veikšanas 
jāpārtrauc jebkura zāļu terapija, kas varētu ietekmēt rezultātus 
(prednisalons, ciklosporīns, antihistamīni). 

• Pieejami 80 individuāli 
alergēni vai to komplekti

• 3ml pudelītes (pietiekami 

 60 testiem): 
konkurētspējīga cena 

• Piegāde 8 darba dienu laikā 

• Koncentrācija 
aprēķināta pamatojoties 
uz robežvērtībām, lai 
nodrošinātu ticamus 
rezultātus

• Jāievada ādā (lokāla 
reakcija): rezultāti redzami 

nekavējoties 



Next+ Barības tests suņiem
Šis tests netiek uzskatīts par izmantojamu diagnostikā, 
bet IgE un IgG noteikšana sniedz priekšstatu par barības 
sastāvdaļām, ko varētu izmantot eliminācijas dietai.

Testa uzticamība ievērojami paaugstinās nosakot gan IgE gan IgG. Negatīvajām IgE un IgG vērtībām ir 
daudz lielāka ticamība (75% IgE un 84% IgG) nekā pozitīvajām (15 – 100% IgE un 35% IgG). Tas nozīmē, ka 
barības testā var uzzināt nevis no kuras barības izvairīties (daudz kļūdaini pozitīvu rezultātu), bet kura barība 
vismazāk iespējams radīs problēmas. 

Next+ Barības tests nosaka 23 barībai specifiskus alergēnus (gan IgE gan IgG). Atbildē tiek sniegts barības 
sastāvdaļu un komerciālo dietu saraksts, kas šim sunim būtu ieteicamas eliminācijas dietai.

Liellops  Zirgs   Olas  Zirņi
Vista  Trusis  Soja  Kvieši
Jērs  Pīle  Kukurūza Rīsi
Cūka  Baltās zivis Kartupeļi Auzas
Tītars  Treknās zivis Cukurbietes Raugs
Briedis  Piens  Burkāni

Lai testa rezultāti būtu ticami, vismaz 2 mēnešus 
pirms testa jāpārtrauc hipoalergēniskā vai jebkura cita 
ierobežojoša specifiska dieta.

Paraugs 1.5ml seruma

23 alergēni x 2 (IgE + IgG)

Ieteicamo barību saraksts

Eliminācijas dietu var veikt gan ar mājas barību gan ar komerciālo barību ar hidrolizētu proteīnu. Pirms sākt lietot 
izvēlēto barību, obligāti jāizlasa sastāvdaļu saraksts, jo ražotāji nereti maina sastāvdaļas (dažkārt par to nav 
informācijas arī uz iepakojuma). 
Ja rezultātos ir augsts IgG un IgE līmenis visām izejvielām (vai rezultāti nav viendabīgi), ieteicams izvēlēties 
eliminācijas dietai tādas barības sastāvdaļas, ko suns nekad nav ēdis, piemēram, ķengura vai strausa gaļa.



Ārstēšana
Atopisko dermatītu pilnībā izārstēt nav iespējams. Jebkura ārstēšana visbiežāk ir 
jāturpina visu dzīvnieka mūžu. 

Vienkāršākais terapijas veids ir izvairīties no 
alergēniem. Diemžēl, lielākajā daļā gadījumu tas ir 
neiespējami. 

Alerģiju simptomu kontrolei ir pieejamas vairākas 
zāles.

Šie simptomātiskie līdzekļi - kortikosteroīdi, ciklosporīns, 
oklacitinibs, lokivetmabs un citi lieliski spēj nomākt 
alerģiskās reakcijas, tomēr tie neārstē alerģiju cēloni.  

Būtisks šo zāļu trūkums ir blaknes, tās lietojot ilgstoši, 
tādēļ tās ieteicams izvēlēties tikai īslaicīgai simptomu 
kontrolei. 

Pēc konkrētu alergēnu noskaidrošanas ar Artuvetrin® 
seruma un/vai Artuvetrin® ādas testu ir iespējams 
uzsākt katram pacientam specifisku ārstēšanu - 
hiposensitizāciju. 

Hiposensitizācija ir vienīgā specifiskā terapija, kas 
ietekmē alerģijas cēloņus - izmainot un mazinot 
imunitātes reakciju uz  konkrētiem alergēniem. 

Vislabākā pierādījumos balstītā  terapija  

Starptautiskā Suņu Atopiskā Dermatīta Izpētes Grupa (International Task Force on Canine Atopic 
Dermatitis) ir secinājusi, ka hiposensitizācija ir pamatota un pierādījumos balstīta terapijas metode suņu 
alerģiskā dermatīta ārstēšanai (COE 1a)6 .

Hiposensitizāciju var veikt 
gan zemādas injekciju veidā 
(Artuvetrin® terapija) vai 
uzpilinot alergēnu ekstraktu 
mutes gļotādai (sublingvāla 
imunoterapija). 



Artuvetrin® terapija
Artuvetrin® terapija ir hiposensitizācijas metode, ko gatavo 
individuāli katram dzīvniekam.  

Artuvetrin® terapija ir efektiva 3,5,6 un droša4 . Blaknes ir ļoti reti, tādēļ 
terapija piemērota ilgstošai lietošanai. 

Artuvetrin® terapijas pamatā ir atkārtotu, zemas koncentrācijas alergēnu 
ievadīšana organismā, tādējādi pieradinot dzīvnieka imūnsistēmu reaģēt 
veselīgākā veidā - izveidojas imunoloģiska tolerance. 
Šis ir vienīgais ārstēšanas veids, kas ietekmē tieši alerģiju cēloni, vienlai-
kus kontrolējot arī alerģijas simptomus.  

 Artuvetrin® terapijas efektivitāte ir 75%3

• Ārstē alerģiju cēloni un   
 mazina simptomus

• Efektīva3,5,6 

• Droša4

• Piegāde 10 darba dienu  
 laikā

• Alerģiju testam un  
 hipo-sensitizācijai  
 vienādi alergēni 

• Viens ārstēšanas kurss   
 ilgst 10 mēnešus 

• Viena pudelīte, viena   
 koncentrācija

• Viegli lietot 



Lietošanas shēma

Lietošana un devas 

Pirmā deva ir 0.2ml, pēc tam pakāpeniski deva tiek palielināta līdz 
1.0 ml arī intervāli starp injekcijām kļūst garāki. Kad sasniegta šī 
deva, parasti pēc 12 nedēļām -
injekcijas jāveic vienu reizi mēnesī.  

Terapija jāturpina visu mūžu, katrus 10 mēnešus jāpasūta jauna 
hiposensitizācijas deva. 

Viens Artuvetrin® 
terapijas kurss ilgst  
10 mēnešus. 
Katrā pudelītē ir līdz  
8 alergēniem.Deva

0.2 ml

1.0 ml

0.6 ml

1.0 ml

0.4 ml

1.0 ml

0.8 ml

1.0 ml

Ieteicamā shēma

1nedēļa

pēc 3nedēļām (10. nedēļa)

pēc 2 nedēļām (5. nedēļa)

pēc 4 nedēļām (17. nedēļa)

pēc 2 nedēļām (3. nedēļa)

pēc 3nedēļām (13. nedēļa)

pēc 2 nedēļām (7. nedēļa)

pēc 4nedēļām (21. nedēļa)

Turpmāk - uzturošā ārstēšana: 1.0 ml katru ceturto nedēļu. 



Iespējamās problēmas
Ir iespējami reti gadījumi, kad standarta injekciju shēma 
dzīvniekam neder: 

Vai simptomi parādās vai pasliktinās uzreiz pēc 
Artuvetrin® injekcijas un pamazām uzlabojas 1-2 
dienu laikā?
 
Dažkārt, injekcijas konkrētam dzīvniekam var būt 
pārāk biežas, tādā gadījumā vislabāk atgriezties 
solīti atpakaļ un 1 vai 2 reizes injicēt mazāku devu 
kā standarta injekciju plānā (piemēram 0.8 ml 
1.0 ml vietā). Ja nepieciešams, vienlaicīgi var lietot 
simptomātisku ārstēšanu, lai atvieglotu simptomus un 
mazinātu ādas niezi. 

Simptomi atgriežas 1-2 nedēļas pirms nākošās 
injekcijas (starp injekcijām)? 

Konkrētajam dzīvniekam intervāli starp injekcijām ir 
pārāk gari. Ir iespējams injicēt 0.8 ml katru 3 nedēļu 
vai 0.5 ml katru otro nedēļu.  Tad šī, izvēlētā deva arī 
kļūst par to, kuru izmanto turpmākajā terapijā (arī 
uzturošās terapijas posmā).  
Mainīt/pagarināt injekciju intervālu iesaka, tad, 
kad dzīvnieks jau saņēmis uzturošo terapiju (1.0 ml 
katras 4 nedēļas). 

Nextmune alerģiju eksperti vienmēr ir gatavi atbildēt 
un komentēt problēmas ar kurām saskaras jūsu 
pacienti.  



Alerģiju ilgtermiņa kontrole 

Neaizstājamās taukskābes saturoši produkti uzlabo ādas aizsargbarjeru un palīdz kontrolēt iekaisumu. Alergēnu 
mazināšanai var izmantot dažādas metodes (gan produktus, gan higiēnas procedūras).   
Atcerieties, ka simptomātiska ārstēšana ir ieteicama hiposensitizācijas sākotnējā posmā un gadījumos, ja 
ārstēšanas procesā novēro uzliesmojumus.

Simptomu uzliesmojumi ir pēkšņa simptomu 
atsākšanās vai pasliktināšanās. Tas nozīmē, ka 
dzīvnieks ir pārsniedzis savu niezes slieksni.   
To var veicnāt dažādi faktori: 
 •  biežāka saskare ar alergēniem
 •  sekundāras infekcijas (raugi, baktērijas u.c.)
 •  citi ādas kairinātāji - blusas, peldēšanās, izmaiņas 
 mazgāšanā (biežums, līdzeklis u.c.)

Uzliesmojumu gadījumos ir svarīgi atklāt un likvidēt 
to cēloni.  Ja cēloni nav iespējams konstatēt, dažkārt 
ir pietiekami ar īslaicīgu simmptomātisku terapiju. 

Alerģijas simptomu mazināšanai visefektīvākā rīcība ir kompleksa pieeja. Kopā ar 
Artuvetrin® terapiju var lietot papildus līdzekļus, kas uzlabo terapijas efektu.

Malasēzijas

Pioderma

Pioderma

Atopija

Viena  
slimība

Blusas/ 
Barība

AtopijaAtopija

Komplekss Plašāks 
komplekss

Niezes slieksnis un uzliesmojumi 

Pioderma

Atopija

Blusas/Barība

Malasēzijas

Blusas/ 
Barība

Ilgstoši alerģiju 
kontroles 
pasākumi

Izvairīties no 
alergēniem

Uzlabot ādas un 
apmatojuma 

higiēnu

Artuvetrin® 
terapija

Ārstē cēloni 

Atjaunot ādas 
aizsargbarjeru

Uzliesmojumu 
aktīva kontrole



Kompleksā pieeja
Alerģijas simptomu mazināšanai visefektīvākā rīcība ir kompleksa pieeja, kopā ar 
Artuvetrin® terapiju var lietot papildus līdzekļus, kas uzlabo terapijas efektu.

Vides alergēnu kontrole 

Izvairīšanās no alergēniem ir visefektīvākais simptomu mazināšanas 
veids; tomēr tas ne vienmēr ir iespējams. Ir radīti līdzekļi, kas var 
palīdzēt. 

Pet’s Relief® ALLERGONE ir alergēnus neitralizējošs izsmidzināms 
līdzeklis, kas mazina mājas putekļu alergēnu aktivitāti. Pēc 
vienreizējas apstrādes tā iedarbība ilgst 5 mēnešus. 

Omega taukskābes ādas veselībai

Pastāv uzskats, ka atopijas pacientiem ir bojāta ādas aizsargbarjera, kas palielina alergēnu iekļūšanu 
organismā un pastprina atopijas simptomus.  

Barības piedevas ar omega 3 taukskābēm un vitamīniem uzlabo 
ādas aizsargbarjeru⁸. 
Omega taukskābes saturoši produkti uzlabo ādas aizsargbarjeru, 
atjauno dabīgo mitrumu, nodrošina spīdīgu apmatojumu.  Svarīgi ir 
novērtēt katra produkta sastāvu.
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