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Periodontální nemoci 
psů a koček

Více než 80% psů a mnoho koček, kteří podstoupili veterinární vy-
šetření vykazují více či méně závažné narušení ústní dutiny. První 
příznak obvykle představuje zápach z úst spojený s bakteriálním 
přerůstáním a ukládáním plaku, což vede k tvorbě zubního ka-
mene a dochází k nástupu onemocnění dásní a stomatitidy až do 
stavu, kdy je postižena celá ústní dutina (periodontitis).

Denní orální prevence a hygiena je zá-
sadní 1,7,11,25 pro zabránění vzniku one-
mocnění ústní dutiny, což může následně 
vést k vážným klinickým problémům, které 
ovlivňují jiné orgány (srdce, ledviny, atd) 19.

Zubní plak je hlavní příčinou onemocnění 
parodontu 1,6,28,29. Skládá se z shluků bakte-
rií a jejich metabolitů, slinných komponent, 
zbytků krmiva, zánětlivých a epiteliálních 
buňěk, kvasinek1,6 28. Zubní plak se také 
hromadí na dásně a pod dásně, následně 
mineralizuje jako zubní kámen1,6, 28.

Periodontální onemocnění je termín po-
užívaný k označení různých zánětlivých 
stavů spojených s tvorbou zubního plaku1,6, 

které postihují periodont (gingivitida, sto-
matitida, periodontitida 28,29.

Mikroorganismy plaku produkují proteoly-
tické enzymy1,6, které tráví kolagen. Bak-
terie produkkují další metabolické vedlejší 
produkty (amoniak, sirovodík, atd.) odpo-
vědné za zápach (Halitosis) z dutiny úst-
ní, první snadno zjistitelný symptom peri-
odontálního onemocnění1,6,11,28, Tyto látky 
jsou příčinou imunitní a zánětlivé reakce u 
zvířat 6,18.
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Inovace:
ACTEA® ORAL

Lactoferricin - hydrolyzovaný laktoferin (peptid)
GPI - glycerofosfoinositol lysinӿӿ -semisyntetický derivát slunečnicového lecithinu.
Verbascoside (Derrnasyr™)ӿӿ - derivát rostlinných kmenových buňek (Syringa vulgaris)

LAS® je patentovaná* směs jejíž základ tvoří:

Rychle tlumít halitosis (zápach):

Tlumí zánět a svědění2,3,14,23,24,30 

Působit proti rozvoji bakterií 5,9,12,13,27 a kvasinek 5,8

Na orální úrovni LAS® může (date file 2014) :

Vyvíjejí antibakteriální 4,5,8,20,26,31  a imunostimulační aktivitu5

Učinkuje proti formování plaku a zubního kamene:
Zmírnit zánět dásní a sliznice ústní dutiny
Zmírnit bolest a usnadnit žvýkání

Komponenty LAS®  mají následující vlastnosti při lokální aplikaci:



N.B. The graphs show the average reduction in the lesional scores after 10 days of application for each parameter. 
The data relating to dogs (No. 7 subjects) is shown separately from that relating to cats (No. 3 subjects).
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Studie:
ACTEA® ORAL

Použití ACTEA™ORAL v léčbě           
zánětlivých procesů v dutině ústní22.
Studie prováděné na 10 pacientech postižených záněty dutiny ústní: Francesca Passarella DMV

Po pouhých 10 dnech aplikace ACTEA® ORAL na zuby a dásně, bez pomoci jakékoliv jiné 
lokální nebo systémově léčby, jsme byli schopni pozorovat jasný pokles skóre lézí spojených 
s každým vyšetřovaným parametrem: zápach z dutiny ústní, plak, zubní kámen, zánět dásní, 
stomatitida, bolest a  obtížné žvýkání.

1. Účinek na halitosis (zápach), plak a zubní kámen

2. Redukce zánětu (gingivitis a stomatitis)

3. Redukce bolesti a problémů se žvýkáním
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Vlastnosti produktu:
ACTEA® ORAL

Jaké vlastnosti musí mít dobrý topický orální produkt? 

Snadná aplikace, výborná tolerance a dobrá adheze
Schopnost rychle snížit zápach z dutiny ústní (halitosis)
Účinný v boji proti rozvoji zubního plaku

Schopnost kontrolovat zánět a otok dásní
Účinný proti bakteriím (gram+ a gram-) a kvasinkám

Díky své              
inovativní formuli

Nové řešení
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Nová hranice      
ve stomatologii

Rychlá eliminace halitosis 
(zápachu z dutiny ústní).
Účinná kontrola tvorby 
a rozvoje plaku.

Ideální topický adjuvant    
při stomatitidě a gingivitidě.

Snadná aplikace a výborná 
tolerance také u koček

Vysoce přilnavý stomatologický ochranný gel určený pro podporu léčby periodontálních onemocnění u psů a koček 
(např. gingivitida, stomatitida, paradentózy). Působí proti tvorbě plaku a rychle snižuje zápach z dutiny ústní. Díky své-
mu ochrannému účinku.

INDIKACE
Produktový list

Actaea® Oral rychle obnoví fyziologické podmínky sliznice dutiny ústní a to i po odstranění zubního kamene a extrakci 
zubů. 

SLOŽENÍ
Aqua (voda), sorbitol, glycerin, karbomer, Lactoferricin, Glycerophosphoinositol lysin, hydroxid sodný, lecitin, glycin 
hydrochlorid, fenoxyethanol, maltodextrin, Ethylhexylglycerin, Syringa vulgaris extrakt. 

JAK UŽÍVAT
Aplikujte vhodné množství produktu, jemně masírujte dásně, dvakrát denně po dobu 10-20 po sobě jdoucích dnů. K za-
jištění údržování fyziologických podmínek dutiny ústní aplikujte jednou denně nebo dle rady svého veterinárního lékaře. 
Chcete-li otevřít tubu, vytáhněte víčko nahoru a mírně otáčetje základnu.

E-mail: info@a-foods.cz


