
Informacje o produkcie
OraStripdx to punktowy test in vitro do półilościowego wykrywania tioli ustnych u psów. Wykazano, że stężenie tioli 
w płynach ustnych psów jest bezpośrednio związane z postępem choroby przyzębia1. Ponieważ badanie wizualne 
dziąseł nie ujawnia pełnego zakresu postępującej choroby, stosowanie preparatu OraStripdx w ramach rutynowej 
kontroli pacjenta może wykryć stężenia tiolu, których obecność odzwierciedla czynną chorobę przyzębia1. OraStripdx 
można rutynowo włączać do wizyt kontrolnych w połączeniu z testami diagnostycznymi, takimi jak badanie kału, 
nicienia sercowego i krwi1.

OraStripdxTM+++

Dystrybucja w Polsce: CelVet s.c.  |   www.celvet.eu

Przeznaczenie (Używać tylko zgodnie z zaleceniami)
• Do rutynowego stosowania przez lekarzy weterynarii u przytomnych psów, do wykrywania tioli związanych 
z chorobami przyzębia.
• Stosuj OraStripdx w połączeniu z rutynowymi badaniami jamy ustnej u przytomnego psa podczas rutynowej wizyty.
• Odpowiedni do stosowania u psów, u których zaplanowane jest badanie w znieczuleniu: W takim przypadku należy 
użyć OraStripdx przed podaniem jakichkolwiek środków antycholinergicznych lub znieczulających, które mogą 
powodować suchość w ustach.
• OraStripdx nie powinien być stosowany na jawnie krwawiące dziąsła, ponieważ krew może wpływać na wynik testu.
• Dla psów z pozytywnym wynikiem testu OraStripdx (+, ++, lub +++), może zostać zalecony i omówiony 
z klientem Plan opieki stomatologicznej (diagnostyka stomatologiczna; schematy leczenia i opieki domowej).
• Aby zapewnić optymalną opiekę domową, należy omówić z klientem stan zdrowia, profilaktyczną opiekę 
stomatologiczną i codzienną pielęgnację jamy ustnej.
• Należy ponownie badać pacjenta co najmniej raz w roku, a najlepiej co 3-6 miesięcy.
• Wynik testu OraStripdx uzyskany podczas wizyty kontrolnej można porównać z wcześniejszymi wynikami testu 
OraStripdx w celu monitorowania postępu choroby przyzębia i oceny skuteczności planu opieki stomatologicznej.
• Dalsze zalecenia diagnostyczne, patrz Wytyczne opieki stomatologicznej AAHA, J Am Anim Hosp Assoc 41: 1-7 
(2013). Niniejsze wytyczne zalecają badanie zębów u psów w wieku od pięciu miesięcy: 

Instrukcja użycia (Proszę również zapoznać się z grafiką na odwrotnej stronie)
Podczas pobierania próbek płynu ustnego należy nosić sprzęt ochrony osobistej rutynowo stosowany w praktyce 
weterynaryjnej.
Otwórz cylindryczny pojemnik OraStripdx i ostrożnie wyjmij pojedynczy pasek testowy, a następnie zamknij pojemnik.
• Pobieranie próbek
Ogólnie, cząstki stałe i krew mogą zakłócać prawidłową interpretację wyniku testu OraStripdx. Naciśnij delikatnie, 
aby przesunąć płatek paska testowego OraStripdx wzdłuż brzegu dziąsła, gdzie zęby stykają się z dziąsłami. Unikaj 
wywierania nadmiernego nacisku, który mógłby usunąć płytkę nazębną lub spowodować krwawienie, ale użyj 
wystarczającego nacisku, aby zebrać płyn na podkładkę testową.

• Umieść palec wskazujący na pasku testowym po stronie bez podkładki, tak aby podkładka była podparta 
na końcu palca.
• Podnieś górną wargę psa.
• Delikatnie przesuwaj podkładkę wzdłuż całego brzegu dziąsła szczęki (policzkowej i wargowej), gdzie dziąsła 
stykają się z zębami. Ta procedura pobierania, która polega na zebraniu wymieszanego płynu 
szczelinowego / śliny dziąsłowej na podkładkę, nie powinna zająć więcej niż 10 sekund.
• Wyjmij pasek testowy z ust psa.
• Odczekaj co najmniej 10 sekund po zakończeniu procedury pobierania, a następnie odczytaj wynik.

• Odczyt wyników testu OraStripdx
• Trzymaj pasek testowy OraStripdx obok kolorów pokazanych na etykiecie fiolki.
• Określ i zanotuj obszar (ujemny; +; ++; lub +++) na kolorach etykiety fiolki, który odpowiada najbardziej 
intensywnemu kolorowi widocznemu na podkładce paska testowego. Brak żółtego zabarwienia oznacza wynik 
negatywny;  +, ++, lub +++ oznacza pozytywny wynik odpowiednio niskiego, umiarkowanego lub 
wysokiego stężenia tiolu. 
• Jeśli kolor na podkładzie nie jest jednolity, użyj najbardziej intensywnego koloru widocznego na podkładzie. 
Niejednolity kolor jest nadal prawidłowym wynikiem. Może się to zdarzyć, jeśli tkanki dziąseł są bardzo suche 
lub jeśli infekcja przyzębia jest zlokalizowana lub nierównomiernie rozłożona.
• Odczytaj wynik testu OraStripdx nie później niż 5 minut po pobraniu próbki. 

• Ujemny Wskazuje na zdrowy stan przyzębia niezwiązany z infekcją przyzębia. W przypadku psów 
z chorobami przyzębia w wywiadzie wartość ta odzwierciedla kontrolowane postępowanie w aktywnej 
chorobie przyzębia i może być uzasadniona kontynuacja leczenia podtrzymującego. 
• Pozytywny wynik (+, ++, lub+++) wskazuje na prawdopodobną obecność aktywnej choroby przyzębia.

• Omów z klientem znaczenie przestrzegania planu opieki stomatologicznej i powrotu na wizytę kontrolną.
• Plan opieki stomatologicznej powinien opierać się na historii pacjenta i może obejmować profilaktykę 
stomatologiczną, profesjonalne czyszczenie zębów, terapię przyzębia, opiekę domową oraz kompleksową 
ocenę zębów, w tym zdjęcia rentgenowskie, w znieczuleniu ogólnym.

• "W wielu przypadkach [...] badający nie będzie w stanie odpowiednio ocenić istniejących warunków, ponieważ 
niemożliwe jest sprawdzenie wszystkich struktur jamy ustnej, gdy pacjent nie śpi." 
• "Stan chorobowy, taki jak choroba przyzębia, powinien być oceniany na przytomnym pacjencie za pomocą 
produktów, które pozwalają na ocenę stanu przyzębia bez poddawania pacjenta znieczuleniu."
• "Diagnostyczny pasek testowy do pomiaru poziomu rozpuszczonych tiolów może służyć jako wskaźnik stanu 
zdrowia dziąseł i przyzębia w gabinecie lekarskim."

• Przekazywanie wyniku testu OraStripdx

• Interpretacja wyniku testu OraStripdx
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Product Information 
OraStripdx is a point-of-care in vitro test for the semiquantitative detection of oral thiols in dogs. The concentration of thiols in 
canine oral fluids has been shown to be directly related to the progression of periodontal disease.1 Because visual examination 
of the gingivae does not disclose the full extent of progressive periodontal disease within the periodontium, use of OraStripdx 
as part of routine patient work-up can detect thiol concentrations that reflect active periodontal disease.1 OraStripdx may be 
routinely incorporated into wellness exams in conjunction with diagnostic tests such as fecal, heartworm and blood work.1 
 
Intended Use (Use Only As Directed) 
• For routine use by veterinary professionals in the awake dog for the detection of thiols associated with periodontal disease. 
• Use OraStripdx in conjunction with routine oral examinations in the awake patient during wellness exams. 
• Appropriate for use in dogs scheduled to undergo examination under anesthesia: In this case use OraStripdx prior to 
administration of any anticholinergic or anesthetic agents that may cause dry mouth. 
• OraStripdx should not be used on overtly bleeding gums, as blood can interfere with the OraStripdx test result. 
• For dogs with a positive (+, ++, or +++) OraStripdx test result, a Dental Care Plan (dental diagnostic evaluation; therapeutic 
and home care regimens) may be recommended and discussed with the client. 
• Discuss wellness, preventive dental care and daily oral health maintenance with the client to ensure optimal home care. 
• Retest patient at least once every year, and preferably every 3-6 months. 
• The OraStripdx test result obtained during follow-up evaluation may be compared to earlier OraStripdx test results to 
monitor the progression of periodontal disease and to assess the effectiveness of the Dental Care Plan. 
• For further diagnostic recommendations, see AAHA Dental Care Guidelines, J Am Anim Hosp Assoc 41:1-7 (2013). These 
Guidelines recommend dental evaluations for dogs as young as five months of age: 

• "In many instances...the examiner will underestimate the conditions present because it is impossible to visualize all 
oral structures when the patient is awake."  
• "Evaluate disease status, such as periodontal disease, on the conscious patient with products that allow an 
assessment of periodontal health without placing the patient under anesthesia." 
• "A diagnostic test strip for the measurement of dissolved thiol levels can be used as an exam room indicator of 
gingival health and periodontal status." 

 
Instructions for Use (Please Refer Also to Panel Graphics on Opposite Side) 
Personal protective equipment routinely employed in veterinary practice should be worn when collecting oral fluid samples. 
Open the OraStripdx cylindrical container and carefully remove a single test strip, then close the container. 
• Sample Collection 
In general, particulate matter and blood can interfere with proper interpretation of the OraStripdx test result. Use gentle 
pressure to glide the pad of the OraStripdx test strip along the gingival margin, where the teeth meet the gums. Avoid 
applying excessive pressure, which could dislodge plaque or cause bleeding, but use sufficient pressure to collect fluid onto 
the test pad. 

• Place your index finger on the non-pad side of the test strip, so the pad is supported by the end of the finger. 
• Lift the dog’s upper lip. 
• Gently glide the pad along the entire maxillary facial (buccal and labial) gingival margin, where the gums meet the 
teeth. This collection procedure, which collects a mixed gingival crevicular / salivary fluid onto the pad, should take no 
more than 10 seconds. 
• Remove the test strip from the dog’s mouth. 
• Wait at least 10 seconds after completing the collection procedure, then read the result. 

• Reading the OraStripdx Test Result 
• Hold the OraStripdx test strip next to the colors shown on the vial label. 
• Determine and record the region (negative; +; ++; or +++) on the vial label colors that matches the most intense color 
seen on the pad of the test strip. The absence of a yellow coloration denotes a negative result;  +, ++, or +++ denotes a 
positive result of low, moderate, or high thiol concentration, respectively.  
• If the color on the pad is not uniform, use the most intense color seen on the pad. A non-uniform color is still a valid 
result. This can occur if the gingival tissues are very dry or if periodontal infection is localized or unevenly distributed. 
• Read the OraStripdx test result no more than 5 minutes after collecting the sample.  

• Interpreting the OraStripdx Test Result 
• Negative Indicates a healthy periodontal status not associated with periodontal infection. For dogs with a history of 
periodontal disease, this value reflects controlled management of active periodontal disease, and continuation of 
maintenance treatment modalities may be warranted.  
• Positive (+, ++, or +++) indicates the likely presence of active periodontal disease within the periodontium. 

• Communicating the OraStripdx Test Result 
• Discuss with your client the importance of following a Dental Care Plan and returning for follow-up appointments. 
• The Dental Care Plan should be based upon patient history and may include dental prophylaxis, professional dental 
cleanings, periodontal therapy, home care, and a comprehensive dental evaluation, including radiographs, under 
general anesthesia.  
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Substancje zakłócające
Substancje o dużej zawartości pigmentu, takie jak krew, mogą zakłócać odczyt i interpretacje wyniku testu 
OraStripdx. Dlatego próbkę należy delikatnie pobrać w taki sposób, aby krew nie miała kontaktu z podkładką podczas 
pobierania próbki. Podobnie należy unikać kontaktu z ciężkimi osadami kamienia nazębnego podczas pobierania 
próbek, ponieważ mogą one również zakłócić wynik testu.

Zasada działania
Po kontakcie z próbką śluzu ustnego (pobranego z brzegu dziąsła) OraStripdx dostarcza obiektywnego wizualnego 
sygnału związanego ze stężeniem tioli (zwanych także merkaptanami lub związkami sulfhydrylowymi) obecnych 
w próbce. Tiole są wytwarzane przez mikroorganizmy ściśle związane z czynną chorobą przyzębia. Nieleczona 
aktywna choroba przyzębia może prowadzić do postępującego niszczenia tkanek i utraty przyczepu zęba. Choroby 
przyzębia mogą być związane z chorobami ogólnoustrojowymi (np. Sercowo-naczyniowymi, nerkowymi 
i wątrobowymi) oraz innymi poważnymi schorzeniami, które mają niekorzystny wpływ na jakość życia.

Informacje kliniczne
Pozytywny wynik testu OraStripdx jest generowany, gdy w płynie ustnym psa pobranym z brzegu dziąseł znajdują się 
tiole. Tiole ujawnione przez OraStripdx stanowią miarę obecności i ciężkości aktywnej infekcji przyzębia. Wykazano, 
że regularne stosowanie OraStripdx w ramach rutynowej opieki nad pacjentem wykrywa i monitoruje podstawową 
czynną chorobę przyzębia1. Dane kliniczne wykazują, że niskie wartości testu (ujemny lub bardzo niski dodatni) 
oznaczają zdrowy stan przyzębia¹. U psów aktywna choroba przyzębia polega na zakażeniu dziąseł przez 
mikroorganizmy beztlenowe, w tym te z rodzajów Porphyromonas (takich jak P. gingivalis) i Treponema (takich jak 
T. denticola)². Kiedy takie drobnoustroje są obecne w biofilmach poddziąsłowych, wiadomo, że wytwarzają duże 
ilości produktów metabolicznych zwanych tiolami3, które mogą zakłócać tkankę dziąseł i niszczyć zdrowe kości 
poprzez wywoływanie utraty masy kostnej. Tiole zakłócają integralność nabłonka4; powodują śmierć komórek 
nabłonka dziąseł w wyniku apoptozy5; oraz powodują utratę kości poprzez stymulację osteoklastów6 i hamowanie 
osteoblastów7. U psów choroba przyzębia wiąże się z niekorzystnymi następstwami ogólnoustrojowymi8, a także 
zmianami w wątrobie, nerkach i układzie sercowo-naczyniowym9.
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UMIEŚĆ PALEC WSKAZUJĄCY 

Z TYŁU TESTU ORASTRIP, 

PO STRONIE BEZ PODKŁADKI.

DELIKATNIE PRZESUWAJ 

PODKŁADKĘ WZDŁUŻ CAŁEGO 

BRZEGU SZCZĘKI I DZIĄSEŁ, 

W MIEJSCU GDZIE DZIĄSŁA 

ŁĄCZĄ SIĘ Z ZĘBAMI.

ODCZEKAJ 10 SEKUND. 

PORÓWNAJ KOLOR 

POWSTAŁY NA PODKŁADCE, 

Z KOLORAMI NA ETYKIECIE 

FIOLKI. 

DELIKATNIE UNIEŚ PSU 

GÓRNĄ WARGĘ.

NEGATIVE POSITIVE

+           ++      +++


