
първото представяне на продукта от 
нова линия Ultra

Stomaferin Ultra



Първи продукт под иновативната 
Ultra Line

Stomaferin Ultra 

Цялостна и удобна поддръжка 

за здравето на устната кухина 

при котки и кучетa



Проблеми с устната кухина при кучета и котки -
мащаб на проблема

● Орално заболяване: стоматит, гингивит, пародонит и др. се 
срещат при 70-80% кучетата  и котките

● Язвен стоматит

● Котешки ювенилен гингивит

● Еозинофилен гранулом

● Хроничен гингивостоматит

● и т.н.

● Зъбната плака и бактерии - един от най-важните фактори



Каудален стоматит при котки

● Котешки лимфоцитно-плазмоцитен гингивит / стоматит (LPGS) или каудален 
стоматит

● Хронично и много болезнено заболяване, характеризиращо се с тежко 
възпаление на венците, устната лигавица и лигавица в основата на устната 
кухина

● Засяга 0,7% до 10% от котешката популация 

● Това е резултат от неподходящ имунен отговор на орална антигенна стимулация 
и, за съжаление, може да има една или повече иницииращи причини, които 
предизвикват това събитие

● Клинични признаци:

● Слюноотделяне

● Неприятна миризма от устата

● Кървене

● Анорексия

● Загуба на тегло и др.

https://healthypetsmiles.com/stomatitis/



Лечение

Лечение:

Стероиди, антибиотична терапия, имунна стимулация 
- интерферон, циклоспорин и други (Guilford, 1996; 
Hennet et al., 2011; Lommer, 2013)

Екстракцията на зъби - кътници и премолари е 
ефективна в 50-60% от случаите (Hennet, 1997; Bellei et 
al., 2008)

https://animaldentalspecialist.com/stomatitis/



Стомаферин - състав

хлорхексидин (хлорхексидин глюконат; 1,32 mg в 0,2 ml еднократна доза):

Антибактериален ефект: G + и G- бактепии

Намалява количеството бактерии в слюнката: 95%

Ограничава растежът на бактерии и колонизацията на зъбния емайл

Ограничава растежът на плаката: 50-60%

Активно действие: 8-12ч

Лактоферин (гликопротеин; 3 mg в 0,2 ml еднократна доза):

• имуномодулиращ ефект - клетъчен / хуморален имунитет

• антибактериален ефект - срещу G + и G- бактерии

• антивирусна активност - HCMV, CHV, HPV, FCV, FHV и други



Стомаферин: Полза: 2 в 1

2. Лактоферин (3 mg / 0,2 ml) - „действащ върху проблема“ 
- инхибира неподходящия имунен отговор в устната 
кухина

1. Хлорхексидин (хлорхексидин глюконат 0,12%) - „действащ върху 
причината” - антибактериален ефект - ограничава растежа на 
бактериалната плака



Стомаферин: Механизъм на действие

СИНЕРГИЗЪМ на действието на лактоферин и 
хлорхексидин

Механизъм на действие на Lf (потискане  / контрол 
на имунния отговор и намаляване на рецидивите на 
(LPGS): пероралното приложение инхибира 
експресията на интерферон (INF) -γ и интерлевкин 
(IL) -2, което може да намали болката, 
хиперсаливацията и да подобри апетита при котки с 
труден за лечение стоматит (Sato et al., 1996; Addie et 
al., 2003; Kobayashi et al., 2008).

Механизъм на действие на хлорхексидин 
(бактерицидно действие срещу Gram + и Gram- и 
някои гъби)



Стомаферин: Начин на употреба; доза, 
продължителност на прилагане

1. Разклатете добре преди употреба
2. Наклонете леко кожната на частта на бузата или вкарайте апликатора в устата, насочвайки се към ъгъла на 

челюстта
3. Нанесете 1 доза върху устната лигавица - 0,2 ml (3 mg лактоферин); повторете от другата страна - дневна доза от 

0,4 ml (6 mg лактоферин)
4. Продължителност на прилагане : зависи от напредъка на облекчаването на сиптомите



Стомаферин

● Това не е лекарство, но е сигурно и практично 
решение в подкрепа на лечението на котешките 
стоматити, които са трудни за лечение, 
хронични или възвръщащи се



Обобщение  

Цялостна терапевтична подкрепа и профилактика, подходяща за животни от всички 
възрасти

Допълване на портфолиото „орално здраве”

Синергията на действие на две вещества с широк спектър на 
действие

Гел с висока адхезивна способност

Приложение: два пъти на ден

Висок индекс на безопасност



КНСИСТЕНЦИЯ НА ГЕЛ => ЕФЕКТИВНОСТ

ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ => ЕФЕКТИВНОСТ

УДОБНО ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖИВОТНИТЕ

Stomaferin Ultra: висока ефективност, удобно 

приложение и безопасност на животните



Причината

Проблемът

уникална комбинация от 
две активни съставки

Намалява образуването на 
бактериална плака върху 

зъбите

Намалява негативните ефекти от 
образуването на бактериална 

плака, което води до възпаление

CHLORHEXI
DINE

LACTOFE
RRINE

Стомаферин Ултра: комплексност и 
ефикасност

ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ => ЕФЕКТИВНОСТ



Stomaferin Ultra: ефективна формулировка

ЕФЕКТИВНОСТ НА ГЕЛ => ЕФЕКТИВНОСТ

Формулата на гела прилепва по-добре от течността - и е по-
ефективна



УДОБНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Stomaferin Ultra: удобно приложение.

Може да се прилага тихо и удобно - предпазвайки  домашния 

любимец от стрес 

Напълно контролирате изходящото количество и налягане на гела

Може да се приложи прецизно върху устната лигавица, когато се 

вкарва върхът на апликатора в устата

Може да се използва удобно при ветеринарен 

лекар или у дома



Не причинява излишно отделяне на слюнка при котки и кучета

Произведено в Европейския съюз

Stomaferin Ultra: безопасност за животните

БЕЗОПАСНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ



Първият продукт, който 

съчетава ефикасност, 

удобство и безопасност 

на животните.

Stomaferin Ultra: силни предимства спрямо 
конкурентни продукти



Stomaferin Ultra: сътрудничество с д-р Katarzyna 
Jodkowska

Органът по ветеринарна 

стоматологияД-р Катажина Йодковска е специализирана във ветеринарната стоматология

Завършила  Факултета по ветеринарна медицина във Варшавския университет 

по науки за живота

председател на стоматологичната секция на Полската асоциация на 

ветеринарните лекари за дребни животни

автор на публикации, презентации, глави от книги и клинични изпитвания в 

областта на стоматологията и денталните биоматериали

лекува няколко десетки стоматологични пациенти седмично

съосновател и домакин на образователната програма на секция по дентална 

медицина PSLWMZ за лекари и ветеринарни техници

съорганизатор на образователната кампания Pet’s Smile



ЗАЩО  Stomaferin Ultra:

Нов продукт в динамично нарастваща 
категория добавки

Уникална формула 2в1

Много висока привлекателност и намерение 
за покупка

Силни предимства срещу конкурентни 
продукти

Сътрудничество с ключов лидер на мнения


