Tato dieta je dostupná také pro psy.
Specific™ Digestive Support
Nyní pro psa i kočku!

Když kočky
potřebují
„nastartovat“
trávení
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Dobře známá a lety ověřená dieta
pro potřeby psů s trávicími poruchami
je nyní k dispozici i pro kočky.

Další informace o krmení a veterinárních dietách Specific®
najdete na zcela NOVÉM WEBu, který je v českém jazyce:
www.specificdiet.cz • www.specificdiet.sk
Cymedica CZ, a.s.,
Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 706 211, fax: +420 311 706 200
e-mail: info@cymedica.cz
www.cymedica.com • www.specificdiet.cz
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Specific™ FID/FIW
Digestive Support
Veterinární dieta navržená
speciálně pro výživu koček
s trávicími problémy
Veterinární exkluzivita od roku 1988

Specific™ FID/FIW Digestive Support

Specific™ FID/FIW Digestive Support

Jak časté jsou trávicí problémy u koček?

Je nejnovější veterinární dieta z produkce
společnosti Dechra, kterou na Českém
a Slovenském trhu zastupuje společnost
Cymedica. Dieta je dostupná ve formě
granulí (balení 2,5 kg) a konzerv (100 g).

Trávicí problémy jsou velmi častou příčinou návštěvy veterinárního pracoviště. 15%-20% koček
(ale také psů), kteří musí vyhledat veterinární ošetření, má trávicí problémy.

Jaké jsou jejich projevy?

Mezi velmi časté projevy patří:
• Průjem (akutní nebo chronický)
• Zvracení
• Plynatost
• Zácpa
• Nechutenství
• Bolesti břicha

Jaké jsou nejčastější příčiny trávicích problémů koček?

Příčin, které způsobily trávicí problémy, může být široká škála.
Pro stanovení správné příčiny je důležitá Vaše spolupráce s veterinárním lékařem.
Důležité jsou pro něj odpovědi na otázky jako: kdy se problémy objevily, jaký byl jejich vývoj,
jak dlouho trvají, zda Vaše kočka přijímá i nadále potravu nebo ji odmítá, jaký je její celkový
stav apod.
Mezi nejčastější příčiny trávicích problémů patří:
• Dietní chyby
• Patogenní mikroorganismy:
-- Viry – např. parvovirus způsobující panleukopenii koček, některé typy coronavirů ….
-- Bakterie - např. Salmonella, E.coli, Clostridium …
-- Střevní parazité – škrkavky, tasemnice …..
• Bakteriální přerůstání v tenkém střevě (SIBO)
• Exokrinní pankreatická insuficience (EPI)
• Malabsorpce – porucha vstřebávání
• Maldigesce – porucha v trávení, nejčastější příčinou je nedostatek trávicích enzymů nebo
žluči

Co pomůže kočkám optimalizovat trávení?

Pokud se podaří jednoznačně určit příčinu a je možné ji odstranit, postup léčby se řídí touto
diagnostikou a terapií. Jako příklad můžeme uvést nález vajíček škrkavek při vyšetření trusu
Vaší kočky. Veterinární lékař naordinuje Vašemu miláčkovi antiparazitární tabletky, dávku
a frekvenci jejich podávání a doporučí dietní opatření: většinou hladovku a následnou úpravu
krmení Vaší kočky. Ideální je použít speciální krmení pro kočky s trávicími problémy a rozdělit
krmnou dávku na 3 – 5 jednotlivých porcí.
V situacích, kdy nelze jednoznačně stanovit příčinu trávicích problémů a započatá léčba
nevede k 100% úpravě těchto problémů, je jediným řešením použití speciální diety pro kočky
s trávicími poruchami.
V takových případech se jednoznačně
doporučuje použít veterinární dietu určenou
pro kočky s trávícími problémy.

Cílená dieta

• Vysoká stravitelnost je dána nízkým obsahem vlákniny, tím kompenzuje
sníženou enzymatickou aktivitu ve střevě a zajišťuje optimální příjem
živin. Dieta je proto ideální pro pacienty s onemocněním trávicího traktu,
např. akutním nebo chronickým průjmem, zvracením a/nebo plynatostí.
• Vysoký obsah minerálů a vitamínů rozpustných v tucích (A,D,E) nahrazuje jejich snížený
příjem sliznicí během onemocnění trávicího traktu. Dietou jsou také doplňovány ztráty
elektrolytů (Na, K, Cl) při průjmu a zvracení.
• Dietu je možno použít také pro koťata, její složení je kompletní a vyvážené
s doporučenými nutričními hladinami požadovanými pro rostoucí a dospělé kočky.
• Indukuje vznik moči s pH nižším než je 6,4 a tím minimalizuje riziko vzniku struvitových
krystalů.
• U pacientů s trávicími potížemi se doporučuje rozdělit celkovou denní krmnou dávku
na 3-5 jednotlivých porcí, aby se zmírnily příznaky onemocnění.

Rozšířená podpora imunity

• Nová dieta obsahuje unikátní složky podporující imunitu střeva, které je
neustále vystaveno vlivu bakterií, virů, protozoí a parazitů.
• Nejdůležitější jsou:
-- β-1,3/1,6-glukany z buněčné stěny pekařských kvasinek, které mají schopnost vázat se
na receptory bílých krvinek a mobilizovat imunitní systém k rychlejší reakci.
-- Výtažek ze sušených vajec, který je bohatý na vaječné imunoglobuliny. Tyto
imunoglobuliny na sebe v trávicím traktu navazují specifické bakterie, viry a prvoky. Brání
tak přilepení patogenů na stěnu střeva, poškození střevních klků a následnému průjmu.
-- Mannan-oligosacharidy (MOS) se váží na specifické patogeny a brání tak poškození
stěny střeva. Dále MOS zvyšují lokální imunitu trávicího traktu.

Komplexní ochrana střeva

• Specific FID/FIW Digestive Support obsahuje další složky, které zvyšují
ochranu trávicího traktu a podporují jeho normální funkci.
-- Psyllium (lusky jitrocele blešníku) je rozpustná, bobtnající vláknina tvořící
gel, který má schopnost absorbovat několikanásobné množství tekutin. Má příznivý
účinek na aktivitu střeva, ochranu střevní sliznice a konzistenci trusu.
-- Zeolit absorbuje a neutralizuje toxické zplodiny v trávicím traktu.
-- Fermentovaletelná vláknina (FOS a řepná dřeň) podporuje množení prospěšných
bakterií ve střevě.

Efektivní kontrola zápachu

• Častými komplikacemi trávicích poruch jsou nadýmání, zvýšená plynatost
a nepříjemný zápach stolice. Pro snížení těchto nepříjemných projevů
obsahuje dieta Specific FID/FIW Digestive Support extrakt z yuky. Ten
efektivně váže amoniak a tím snižuje produkci plynů obsahujících síru. A to je samozřejmě
pozitivní efekt jak pro kočky, tak pro ostatní členy domácnosti.

