
A Tris-NAC® Tris-EDTA és N-acetilcisztein tartalmú oldat.  
E két hatóanyag innovatív és szinergista kombinációja hatéko-
nyan alkalmazható a bakteriális biofilm kialakulásának meg-
előzésére, illetve a már kialakult biofilm felbontására. A topi-
kális készítmények (klórhexidin, antibiotikumok és szintetikus 
antimikrobiális peptidek) előtt alkalmazva, azok hatását segítve 
nagyban hozzájárulhat a kórokozók elleni küzdelem sikeressé-
géhez, az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia visszaszo-
rításához. 
 
Az első alkalmazás előtt a készítmény két komponensét  
össze kell keverni, az N-acetilcisztein port fel kell oldani  
a Tris-EDTA oldatban a használati utasításban leírt módon.  
A bekeverést követően 50 napig használható fel az oldat.

Tris-EDTA puffer + N-acetilcisztein (NAC)

Tris-NAC®

Alkalmazása a hallójáratban: 
juttassunk a csomagolásban ta-
lálható fecskendő segítségével 
megfelelő mennyiségű Tris-NAC® 
oldatot az állat hallójáratába, majd 
az optimális eloszlás érdekében 
masszírozzuk fültövét. Hagyjuk 
hatni legalább 3-5 percen át, mi-
előtt további készítményt alkal-
maznánk. 2 héten át naponta 2x 
ismételjük a kezelést. Fenntartó 
kezelésként hetente 2-3 alkalom-
mal, 4-5 héten át alkalmazzuk. 

Bőrön történő alkalmazás esetén 
naponta 1-2 alkalommal fecs-
kendő segítségével vigyük fel az 
érintett bőrterületek egészére a 
Tris-NAC® oldatot, majd hagyjuk 
legalább 8-10 percen át hatni. Ezt 
követően öblítés vagy szárítás 
nélkül applikálhatunk bármilyen 
további készítményt.

 
Kiszerelés: 120 ml 
 
Lejárati idő: felhasználható erede-
ti csomagolásban tárolva a gyár-
tástól számított 3 évig.
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1. kép: 
Gennyes váladék és biofilm fültisztító pálcikán, mely egy kutya  
Pseudomonas otitis esetből származik. 

2. kép: 
Ugyanennél az esetnél a fülváladék citológiai vizsgálata. Kis nagyítással jól látható 
az amorf protein mátrix, benne a baktériumok, valamint a neutrophilok (biofilm).

Egy kiemelkedő jelentőségű probléma:

A BIOFILM 

•	 A biofilm baktériumok olyan csoportja, mely egy polimer anyagokból álló extracellularis mátrixba van 
beágyazva, amely megvédi a baktériumokat az antibiotikumoktól, fertőtlenítőszerektől és a szervezet 
immunrendszerétől is. A biofilm megjelenhet orvosi eszközök felületén, valamint az állatok szervezetében 
egyaránt.

•	 Ez az antibiotikum terápiával szembeni rezisztenciát eredményez, mivel a biofilmben található baktériumok 
rezisztenciája 100-1000-szer erősebb lehet, mint a ’szabadon lévő’ baktériumoké. 

•	 Bizonyos baktériumok képesek biofilmet képezni, többek között a Staphylococcus pseudintermedius, a 
Pseudomonas aeruginosa (különösen kutyák otitise esetén, 1. és 2. kép), a Proteus mirabilis és az Escherichia coli.

•	 Az élesztőgombák közül a Malassezia fajok képesek biofilmet képezni, különösen kutyák seborrhoeás 
bőrgyulladása esetén.

•	 A helyi kezelés a leginnovatívabb; a megfelelő hatóanyagokon kívül fontos a jó kombináció is, ezáltal  
a szinergizmus fokozza az összetevők hatékonyságát. 

Tris-EDTA 
(etilén-diamin-tetraecetsav):

•	 Az EDTA baktericid hatású a biofilmen belül lévő 
nem szaporodó baktériumokra (Ciofu és mtsai, 
2017); 

•	 Tromethamine-nal (Tris) együtt alkalmazva károsítja 
a baktériumok sejtfalát és fokozza a sejtmembránba 
való behatolást; 

•	 Jól tolerált és nem ototoxikus, valamint szinergista 
klórhexidinnel (Guardabassi és mtsai, 2010);

•	 A közelmúltban egy in vitro kísérlet kimutatta, hogy 
a Tris-EDTA antibiotikummal kombinálva nagyon 
hatékony a krónikus Pseudomonas otitis esetekben, 
ahol nagy valószínűséggel fordul elő biofilm (Pye és 
mtsai, 2014). 

NAC  
(N-acetilcisztein):

•	 A cisztein N-acetilált formája, mely nyálkaoldó 
hatású, gátolja az exopoliszacharidok szintézisét, 
így gyengíti a mátrix EPS-t. 

•	 Nyolc klinikai kísérletben alkalmazták kiegészítő 
kezelésként az érett biofilm roncsolására, valamint 
a bakteriális biofilm kialakulásának megelőzésére, 
hatékonysága és biztonságossága kiválónak 
bizonyult. 

•	 A Tris-EDTA és az NAC kombinációjának használata 
a bőrön és a hallójáratban a helyileg alkalmazott 
készítmények (klórhexidin, antibiotikumok 
és szintetikus antimikrobiális peptidek) előtt 
fokozza az érett biofilm permeabilitását, így a 
szétesését; ezáltal hatékonyan járulhat hozzá 
az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia 
visszaszorításához. 
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