Dialysteamet i Helsingborg består av veterinärerna Marie Göransson och Linda Helsmo samt djursjukskötaren Annelie Johansson.
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Först i Sverige med hemodialys
Evidensia Djursjukhuset Helsingborg har som första djursjukhus i Sverige
möjlighet att ta emot akut njurskadade och förgiftade hundar och katter för
hemodialys
Hemodialys är en behandling som innebär att blodet renas genom ett filter
som fungerar som en konstgjord njure. Blodet renas från slaggprodukter och
olika toxiska ämnen, överskottsvatten avlägsnas och elektrolyter regleras.
Denna metod kan användas vid en lång rad allvarliga förgiftningar.

Till en början erbjuds behandlingen till hundar och katter som drabbats av
akuta njurskador och förgiftning. Det här är en stor hjälp för patienter som
inte svarar på annan medicinsk behandling.
”Precis som människor så kan hundar och katter drabbas av akut njursvikt.
Vanligaste orsakerna är olika förgiftningar, infektioner och stopp i
urinledarna. Akut njursvikt är en allvarlig sjukdom och nu innebär tillgången
till hemodialys att vi får möjlighet att hjälpa de patienter som inte svarat på
annan behandling och ge dem en chans att tillfriskna”, säger Marie
Paulander, leg. veterinär på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg.
I framtiden kommer djursjukhuset även att kunna behandla patienter med
blodförgiftning samt göra avancerad behandling av patienter med svåra
immunmedierade tillstånd genom att rena deras blodplasma. Däremot
kommer man inte att behandla patienter med kronisk njursvikt.

Dialysteamet i Helsingborg består av Marie Paulander, leg. veterinär och
intensivvårdsansvarig samt Annelie Johansson, leg. djursjukskötare och
ansvarig dialyssköterska.
Investeringen i hemodialysutrustning har gjorts möjlig tack vare Stiftelsen
Svensk Djursjukvård.
För mer information, kontakta:
Louise Blomqvist, djursjukhuschef, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg,
073-316 80 37, louise.blomqvist@evidensia.se
Maria Hofling, press- och informationsansvarig, Evidensia Djursjukvård, 0702-45
4943, maria.hofling@evidensia.se

Om Evidensia Djursjukvård:

Evidensia startade 2012 när några av Sveriges äldsta och främsta djursjukhus
gick samman. Idag består Evidensia av cirka 170 djursjukhus och kliniker i
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och Nederländerna.
Evidensia har drygt 2 600 anställda som tar emot över 1 miljon patientbesök
per år - hundar, katter, smådjur, exotiska djur och hästar. Vi vill se fler friska
och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. Bara så kan man
skapa morgondagens djursjukvård. www.evidensia.se
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