Snabbt insättande effekt

Ackumuleras inte

Ger muskelavslappning

Lugn och smidig induktion

Metaboliseras snabbt

Stabil i oöppnad förpackning

Lugnt uppvak

Ej toxiska eller aktiva metaboliter

Stabil lösning

Ej vävnadsretande

Orsakar inte histaminfrisättning

Högt terapeutiskt index

Kort verkningstid

Minimala kardiorespiratoriska sidoeffekter

För varje unikt djur

Alfaxan® Multidose bidrar till en stabil och stressfri anestesiupplevelse för personalen, så
att ni kan fokusera på det verkligt viktiga, att övervaka och ta hand om patienten.
Alfaxan® Multidose erbjuder:

En repeterbar, pålitlig och smidig anestesiinduktion,2,3
vilket ger dig tid att fokusera på en stressfri, lugn övergång till ditt val av underhållsanestesi samt:

Ett snabbt och lugnt uppvak.4,5,10
Alfaxalon har en molekylär struktur som liknar progesteron, vilket möjliggör en snabb och förutsägbar
metabolisering och eliminering.11
Det ger en snabb återhämtning, vilket medför:
•

En snabb återgång till normalt beteende.

•

Att eventuella komplikationer snabbt kan identifieras.

•

Minskad stress för både patient och personal.

•

Att patienten är piggare vid hemgång.

Progesteron

Alfaxalon

Ett induktionalternativ för alla patienter.
Med tanke på produktens stora säkerhetsmarginal med bibehållen kardiovaskulär stabilitet hos patienten,
kan Alfaxan Multidose tillförlitligt användas i alla lägen, från ASA klass I till V:

Alfaxan® Multidose är
registererat för
användning till valpar
och kattungar från
12 veckors ålder.14

Alfaxan® Multidose kan
med fördel användas
som induktion vid
kejsarsnitt.14,15

Alfaxan® Multidose är
numera även registerat
för induktion av anestesi
hos kanin.14

Alfaxan® Multidose kan
användas på vinthundar
utan risk för
ackumulering.16

Hur ser jämförelsen ut mellan Alfaxan® Multidose och andra induktionsalternativ?

Egenskap

Alfaxan®
Multidose

Propofol

Ketamin

Smärtfri administrering:

Ja17

Nej17

Nej18

Hypnotisk anestesi:

Ja19

Ja19

Nej19

Lugnt uppvak:

Ja20

Ja

Nej21

Vid säkerhetsmarginal:

Ja4,5

Nej22

Nej23

Minimal påverkan på
blodtrycket:

Ja5

Nej24

Nej25

Minimal påverkan på
hjärtfrekvensen:

Ja5

Nej24

Nej25

Lämplig för kejsarsnitt:

Ja15,26

Ja/Nej*

Nej22

Kan användas för
underhåll av anestesi
på samtliga patienter:

Ja8,27

Nej24

Nej24

Minimal påverkan på
respirationen:

Ja5

Nej28

Ja

pH-neutral,
vattenbaserad lösning:

Ja

Nej

Nej

Formulering som minskar
risk för mikrobiell tillväxt:

Ja

60
sekunder

•

Minimal risk för fas II-excitation vid
administrering av subanestetiska doser av
Alfaxan® Multidose.2,3 Därför är det inga
problem att inducera anestesin genom att
ge Alfaxan® Multidose långsamt till effekt,
och på så vis låta patientens behov styra din
dosering.

•

Alfaxan® Multidose ges med fördel som
en fjärdedels dos var femtonde sekund,
med paus mellan varje giva för att bedöma
anestesidjupet.

•

Fortsätt med doser om en fjärdedel av
totaldosen till dess att fas III har uppnåtts.

Dosrekommendation:
Hund
Nej29

Kan användas längre
än 24h förutsatt att
förvaring sker enligt
rekommendation:

Ja

Lätt för kroppen att
metabolisera:

Ja

Nej

Medför
muskelavslappning:

Ja

Ja

*Se FASS vet för produktresumé.

Administer Alfaxan slowly, to effect, over
60 seconds

Nej

Ja

Ej premedicinerad

Premedicinerad

3 mg/kg

2 mg/kg

0,3 ml/kg

0,2 ml/kg
Katt

Ja

Nej

Ej premedicinerad

Premedicinerad

5 mg/kg

5 mg/kg

0,5 ml/kg

0,5 ml/kg
Kanin

5

Nej

30

Ej premedicinerad

Premedicinerad

5 mg/kg

4 mg/kg

0,5 ml/kg

0,4 ml/kg

Alfaxan® Multidose är en beredningsform av alfaxalon som kombinerar tillförlitligheten som
du känner igen från Alfaxan® med flexibiliteten som ett konserveringsmedel tillför. Du kan
använda produkten i 28 dagar efter det att förpackningen har öppnats.

Konserveringsmedel minskar risken för mikrobiell tillväxt.
Repeterbar och tillförlitlig anestesi från samma flaska i upp till 28 dagar.

28

28 dagar
hållbarhet
efter öppnad
förpackning.

10 ml & 20 ml
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Alfaxan® Multidose. Aktiv substans: Alfaxalon. Hjälpämnen: Etanol, klorokresol, bensetoniumklorid. Injektionsvätska, 10 mg/ml, 10 ml och 20 ml.
Djurslag: Hund, katt och husdjurskanin. ATC-kod: QN01AX05. Rx. Indikationer: Som ett induktionsmedel före inhalationsanestesi hos hund, katt
och husdjurskanin. Som enda anestesimedel för induktion och fortsatt anestesi eller vid undersökning eller kirurgiska ingrepp hos hund och katt.
Kontraindikationer: Använd inte tillsammans med andra intravenösa anestesimedel. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen
eller mot något hjälpämne. Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar. Datum för översyn av
produktresumén: 2019-04-03.
För ytterligare information gällande biverkningar, försiktighetsaspekter, interaktioner etc. vänligen se www.fass.se eller www.dechra.se.
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