Klinické diéty Specific® =
Poruchy trávenia

Klinické diéty Specific® =
Nadváha, obezita a cukrovka
Nadváha (obezita) je stav, keď telo prijíma z krmiva väčšie množstvo
energie ako potrebuje a preto ho ukladá vo forme tuku. Je známe, že
v súčasnosti 25 -50 % domácich miláčikov trpí nadváhou (obezitou).
S nadváhou sú potom spojené mnohé problémy ako napr. cukrovka,
ochorenia srdca a pečene, nadmerné zaťažovanie pohybového aparátu
(predovšetkým kĺbov), vyššie riziko pri anestézii, poruchy trávenia
(zápcha, a plynatosť), dýchacie problémy...
Rizikovým faktorom nie je len nadmerný príjem potravy, ale tiež: znížený
pohyb, kastrácia, vek, pohlavie, plemenná predispozícia (pri cukrovke),
predchádzajúca liečba...

Najčastejšie sa vyskytujúce problémy
(v zátvorke sú skratky jednotlivých Specifikov určených
na tieto diagnózy):
Ochorenia tráviaceho traktu spojené s hnačkou, vracaním a/alebo plynatosťou. (CID/CIW,
CDD/CDW, CRD-1/CRW-1, CRD-2, CDD-HY)
Exokrinná pankreatická insuficiencia =
nedostatok enzýmov pankreasu (CID/CIW,
CDD/CDW, CDD-HY)

Specific určený ako súčasť liečby nadváhy,
obezity a cukrovky:

Zápaly hrubého čreva (CRD-1/CRW-1, CRD-2,
CDD/CDW, CID/CIW, CDD-HY)
Zápcha (CRD-1/CRW-1, CRD-2)

Specific určený ako súčasť liečby tráviacich porúch:
CID Digestive Support (granule) a CIW Digestive Support
(konzerva)
CDD Food Allergy Management (granule s vajcom) a CDW
Food Allergy Management (konzerva s jahňacím)
CDD-HY Food Allergy Management (granule
s hydrolyzovaným lososom)
CRD-1 Weight Reduction (granule) a CRW – 1 Weight
Reduction (konzerva)
CDR – 2 Weight Control (granule)

CRD-2 Weight Control (granule) – tzv. „Pokračovacia“ diéta
na kontrolu hmotnosti pri psoch, ktoré schudli alebo pre psy
s miernou nadváhou. Ďalšie diagnózy sú platné ako pre CRD-1.
CRW-1 Weight Reduction (konzerva) – rovnaké použitie ako pri
granuliach CRD-1 Weight Reduction.
CT-H Healthy Treats (pochúťka v tvare kostičiek) – pochúťky
majú nízky obsah tuku a zvýšený podiel vlákniny. Sú vhodné ako
pre zdravé psy, tak pre psy so sklonom k nadváhe. Vďaka
ich zloženiu je možné ich použiť aj pri psoch
s cukrovkou alebo chronickým ochorením obličiek.

Ochranná atmosféra
najlepšie uchová kvalitu
výrobku

CID
2,5 kg
8 kg
15 kg

CRD-1 Weight Reduction (granule) – tzv. „Štartovacia“ diéta pre
psy s nadváhou a obézne psy. Ideálna na rýchlu kontrolu hmotnosti.
Má najnižšiu energetickú hodnotu a najvyšší obsah vlákniny
zo všetkých krmív Specific, čo zaručuje kontrolu hmotnosti pri
zachovanom objeme krmiva v miske. Býva používaný aj pri psoch
s cukrovkou, so zápalom hrubého čreva, s chronickou hnačkou, so
zápchou, s hyperlipidémiou a s cholestázou.

CDD
2,5 kg
8 kg

CRD - 1
2 kg
13 kg

CRD - 2
2 kg
13 kg

CED Endokrine Support – unikátna klinická
diéta určená na reguláciu prísunu glukózy
(cukrovka) a metabolizmu tukov (hyperlipidémia).
Ďalej potom pri nadváhe, častých infekciách,
hypertenzii, pri psoch s hypothyreózou
a Cushingovým syndómom.

Ochranná atmosféra
najlepšie uchová kvalitu
výrobku

Klinické diéty Specific® =
Poruchy funkcie pečene a srdca

Klinické diéty Specific® =
Močové kamene a poruchy
funkcie obličiek
Príznaky výskytu močových kameňov:
•
•
•
•
•

častejšie močenie s ťažkosťami a prejavmi bolesti
krv v moči, popr. aj kryštáliky v moči
bolestivosť brucha, nadmerné čistenie sa v oblasti genitálií
neochota k pohybu až celková apatia
ak problémy pretrvávajú, dochádza k vracaniu, kóme a smrti

Typy kameňov (v zátvorke sú skratky jednotlivých
Specifikov určených na tieto typy diagnóz):
Struvity – najčastejšie sa vyskytujúce kryštály. Sú to
zlúčeniny horčíku, fosforu a amoniaku. Tvoria sa v zásaditom moči. Sú rozpustné v kyslom prostredí (CCD).
Kalcium-oxalát – druhé najčastejšie kryštály. Sú to
zlúčeniny vápniku a oxalátu. Sú nerozpustné, preto
je vždy nutný chirurgický zákrok. Na prevenciu
vzniku nových kryštálov je potrebné vhodná diéta
(CKD/CKW).
Urát – vyskytuje sa pri predisponovaných plemenách
(napr. dalmatín) alebo pri zvieratách s poruchami
pečene. Tvoria sa z urátov a amoniaku v kyslom
prostredí (primárne CDD, druhá voľba CKD/CKW).
Cystín – opäť hlavne pri redisponovaných
plemenách (napr. jazvečík). Tvoria sa z cystínu
v kyslom prostredí (CKD/CKW).

Srdce je pumpa rozvádzajúca po tele krv (zásobuje orgány
kyslíkom a živinami). Medzi najčastejšie poruchy
patria: chronické ochorenia chlopní, ochorenia
myokardu a výskyt srdcových parazitov (u nás
zatiaľ menej časté). Rizikovými faktormi sú nadváha, plemenná predispozícia, nedostatok taurínu a L-karnitínu v krmive.
CKW

Ochranná atmosféra
najlepšie uchová kvalitu
výrobku

KRMIVÁ A KLINICKÉ DIÉTY PRE PSY

CKD
2,5 kg a 6,5 kg
CKD/CKW Heart & Kidney Support = znížený obsah bielkovín, sodíku,
fosforu a medi. Obsahuje L-karnitín a taurín.

Odporúčané krmivo:

6x300 g

Potravová alergia a atopia + kĺbová diéta
Potravová alergia – negatívna reakcia organizmu na nejakú látku
v krmive (najčastejšie na živočíšnu bielkovinu) s prejavom kožným alebo
tráviacim. Jedinou účinnou terapiou je vylúčiť túto látku z krmiva.
Atopia- reakcia na rôzne alergény z prostredia. Vhodná diéta s vysokým
obsahom nenasýtených mastných kyselín a ich správny pomer znižuje
zápalovú reakciu kože a tým aj svrbivé pocity a následne škriabanie sa.

Odporúčané krmivo pri atopii:

CCD Struvite Management (len granule) – pre psy
so struvitovými kameňmi, podporuje vznik kyslého moču.
CKD Heart & Kidney Support (granule) – pre psy s poruchami obličiek
a tvorbou kalcium-oxalátových, urátových a cystínových kryštálov
(podporuje vznik zásaditého moču).
CKW Heart & Kidney Support (konzerva) – rovnaké ako CKD
CDD Food Allergy Management (granule) – ako prvá voľba pre psy
s urátovými kameňmi, pretože neobsahuje svalovinu (len vajcia a ryžu)
a znižuje tak tvorbu purínov, z ktorých vznikajú uráty.
Pri poruchách funkcie obličiek sa používa diéta CKD/CKW Heart &
Kidney Support, ktorá má predovšetkým znížený obsah bielkovín, fosforu
a sodíka.

CED
2 kg a 5 kg

Pečeň je hlavným detoxikačným orgánom. Každú minútu ňou pretečie 30%
celkového objemu krvi. Najčastejšími príčinami poruchy funkcie pečene sú
infekcie, pri starších psoch nádory, predošlé terapie a špeciálne ochorenia pečene pri predisponovaných plemenách.

Ochranná atmosféra
najlepšie uchová kvalitu
výrobku

CΩD Omega Plus Support (granule) – vysoký obsah omega 3 (z rýb)
a omega 6 (z boráka lekárskeho) nenasýtených mastných kyselín
v ideálnom pomere (1:1).

Odporúčané krmivo pri potravovej alergii:

CDD-HY Food Allergy Management (granule) – diéta, ktorá
N OV É
obsahuje ako zdroj bielkovín hydrolyzovaného lososa.
CDD Food Allergy Management (granule) – neobsahujú
svalovinu, len vajcia a ryžu.
CDW Food Allergy Management (konzerva) – obsahuje jahňacie a ryžu.

Diéta na kĺby

CJD Joint Support (granule) - určená na podporu správnej funkcie
kĺbov pri dospelých psoch a senioroch. Ďalej pri psoch s predispozíciou
k osteartritíde (genetické predispozície, kĺbové problémy, úrazy,
nadváha...) a pri psoch s osteoartritídou.

N OV É
Ochranná atmosféra
nejlépe uchová kvalitu
výrobku

Ochranná atmosféra
nejlépe uchová kvalitu
výrobku

www.specificdiet.sk
NOVÉ
CIW
6x300 g

CDW
6x300 g

CRW - 1
6x300 g

CDD-HY
2,5 kg a 8 kg

CRD – 1
2 kg a 13 kg

CRD - 2
2 kg a 13 kg

CT-H
300 g

CRW - 1
6x300 g

CCD
2,5 kg a 8 kg

CKD
2,5 kg a 6,5 kg

CDD
2,5 kg a 8 kg

CKW
6x300 g

CDW
6x300 g

CDD
2,5 kg a 8 kg

CΩD
3,5 kg

CDD-HY
CJD
2,5 kg a 6,5 kg 2,5 kg a 8 kg

Cymedica SK, s.r.o.
Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
tel:+421 45 54 000 40
fax: +421 45 54 000 41
email: info@cymedica.sk
www.cymedica.com
IČO 36 03 17 80
DIČ SK 20 20 06 81 27

Krmivo pre malé plemená
(do 10 kg ž. hm.)

Krmivo pre stredné plemená
(10 – 25 kg ž. hm.)

Krmivo pre veľké (nad 25 kg ž.hm)
a obrie (nad 45 kg ž. hm.) plemená

Rozdelenie podľa veku:

Rozdelenie podľa veku:

Rozdelenie podľa veku:

CPD – S Puppy Small Breed – granule pre šteňatá malých plemien. Pre
gravidné a laktujúce suky všetkých plemien. Pre psy s anorexiou alebo
v rekonvalescencii.

CGD – S Senior Small Breed – granule pre staršie psy malých plemien
nad vek 8 rokov. Krmivo predstavuje komplexnú nutričnú
podporu zdravia starších psov.

CPD – M Puppy Medium Breed – granule pre šteňatá stredných plemien
psov. Pre gravidné a laktujúce suky všetkých plemien. Pre psy s anorexiou
alebo v rekonvalescencii.
Konzerva CPW – Puppy All Breeds – pre šteňatá plemien všetkých
veľkostí, gravidné a laktujúce suky a pre psy so sklonom k anorexii
a v rekonvalescencii.
CXD – M Adult Medium Breed – granule pre dospelé, zdravé psy
všetkých plemien.
Konzerva CXW - Adult All Breeds - pre dospelé, zdravé psy všetkých
plemien.
CGD – M Senior Medium Breed – granule pre staršie psy stredných
plemien nad vek 7 rokov. Krmivo predstavuje komplexnú
nutričnú podporu zdravia starších psov.

Konzerva CGW Senior All Breeds – pre staršie psy
malých plemien nad 8 rokov veku.

Konzerva CGW Senior All Breeds – pre staršie psy
stredných plemien nad 7 rokov veku.

CPD – XL Puppy Large & Giant Breed – granule pre
šteňatá veľkých a obrích plemien psov.
Konzerva CPW – Puppy All Breeds – pre šteňatá
plemien všetkých veľkostí, gravidné a laktujúce suky
a pre psy so sklonom k anorexii a v rekonvalescencii.
CXD – XL Adult Large & Giant Breed – granule pre
dospelé, zdravé psy veľkých a obrích plemien vhodné pre
vek 1-6 rokov pri veľkých plemenách, 1-5 rokov pri obrích plemenách.
Konzerva CXW - Adult All Breeds - pre dospelé, zdravé psy všetkých
plemien.
CGD – XL Senior Large & Giant Breed – granule pre staršie psy veľkých
plemien nad 6 rokov a obrích plemien nad vek 5 rokov. Krmivo predstavuje komplexnú nutričnú podporu zdravia starších psov.
Konzerva CGW Senior All Breeds - pre staršie psy
N OV É
veľkých plemien nad 6 rokov veku a gigantických
plemien nad 5 rokov veku.
CGW
6x300 g

Konzerva CPW – Puppy All Breeds – pre šteňatá plemien všetkých veľkostí, gravidné a laktujúce suky so sklonom k anorexii a v rekonvalescencii.
CXD – S Adult Small Breed – granule pre dospelé, zdravé psy malých
plemien vhodné pre vek 1 -8 rokov.
Konzerva CXW - Adult All Breeds – pre dospelé, zdravé psy všetkých
plemien.

N OV É

CGW
6x300 g

N OV É

CXW
6x300 g

CPD – S
1 kg a 2,5 kg

CXD - S
1 kg a 2,5 kg

CGD - S
2,5 kg

CPW
6x300 g

Krmivo špeciálne vyvinuté pre každú vekovú kategóriu = energetická
hodnota, obsah bielkovín, obsah vlákniny, vitamínov a minerálnych látok,
veľkosť granúl. Navyše obsahuje:
DHA = nenasýtená omega 3 mastná kyselina,
ktorá podporuje vývoj mozgu a zraku.
EPA a DHA = nenasýtené omega 3 mastné
kyseliny, ktoré majú priaznivý vplyv na vývoj
srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj kĺbov
a skvalitňujú srsť a kožu.
Psyllium = rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo
reguluje procesy v tráviacom trakte.
FOS = frukto –oligosacharidy = fermentujúca vláknina, ktorá
napomáha rastu žiadúcej črevnej mikroflóry.
Taurín = je látka dôležitá pre metabolické procesy, hlavne srdca
a svalovej hmoty (nevyhnutné predovšetkým pri starších psoch).
Beta 1,3/1,6 glukány = produkt z purifikovaných pekárenských
kvasníc, ktorý sa viaže na biele krvinky a podporuje tak imunitný
systém.
Všetky krmivá pre malé plemená sú vysoko stráviteľné a veľmi chutné.

CGW
6x300 g

CXW
6x300 g

CPD – M
2,5 kg a 7,5 kg

CXD - M
2,5 kg a 7,5 kg

CGD - M
2,5 kg a 7,5 kg

CPW
6x300 g

Krmivo špeciálne vyvinuté pre každú vekovú kategóriu = energetická
hodnota, obsah bielkovín, obsah vlákniny, vitamínov a minerálnych látok,
veľkosť granúl. Navyše obsahuje:
DHA = nenasýtená omega 3 mastná kyselina, ktorá podporuje
vývoj mozgu a zraku.
EPA a DHA = nenasýtené omega 3 mastné kyseliny, ktoré majú
priaznivý vplyv na vývoj srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj
kĺbov a skvalitňujú srsť a kožu.
Psyllium =rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo
reguluje procesy v tráviacom trakte.
FOS = frukto –oligosacharidy = fermentujúca vláknina, ktorá
napomáha rastu žiadúcej črevnej mikroflóry.
L-karnitin a taurin = je látka dôležitá pre metabolické procesy,
hlavne srdca a svalovej hmoty (nevyhnutné predovšetkým pri
starších psoch).
MOS = mannan-oligosacharidy = majú schopnosť v strave viazať
patogénne baktérie a brániť tak ich kontaktu so sliznicou čreva.
Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekárenských
kvasníc, ktorý sa viaže na biele krvinky a podporuje tak imunitný
systém.
Všetky krmivá pre stredné plemená sú vysoko stráviteľné a veľmi chutné.

CXW
6x300 g

CPD – XL
2,5 kg a 14 kg

CXD - XL
14 kg

CGD - XL
14 kg

Ďalšie krmivá pre zdravé psy
CAD – Active – granule pre veľmi aktívne psy (v čase
pretekov, lovecké psy,
záprahové psy, psy vystavené
psychickej záťaži, pre psy
v rekonvalescencii).
Je vyrábaný v Škandinávii z prírodných zdrojov
bez použitia farbív a syntetických ochucujúcich
látok.

Lunch - Active - konzerva pre
psy počas zvýšenej a telesnej
námahy a záťaže alebo pri
(metabolickom) strese.
CRD – 1 Weight Reduction –
tzv. „Štartovacia“ diéta pre psy s nadváhou a obézne psy. Ideálna na rýchlu
kontrolu hmotnosti. Má najnižšiu energetickú hodnotu a najvyšší obsah
vlákniny zo všetkých krmív Specific, čo zaručuje kontrolu hmotnosti
pri zachovanom objeme krmiva v miske. Býva používaný aj pri psoch
s cukrovkou, so zápalom hrubého čreva, s chronickou hnačkou, so
zápchou, s hyperlipidémiou a s cholestázou.
CRD - 2 Weight Control – tzv. „Pokračovacia“ diéta na kontrolu
hmotnosti pri psoch, ktoré schudli alebo pre psy s miernou nadváhou.
Ďalšie diagnózy sú platné ako pre CRD-1.

Všetky krmivá pre veľké a obrie plemená sú vysoko stráviteľné a veľmi
chutné.

Nie sú tu použité geneticky modifikované suroviny.

Puppy Small Breed

Balenie vo
Obsah živín v 100 g granúl (konzervy)
vreciach Energia Bielkovina Tuk g Vláknina Vápnik Fosfor
(kg)
(kJ) g (hrubá) (hrubý) g (hrubá) g
g
CPD-S 1 a 2,5
1700
24,8
13,8
1,3
1,20 1,01

Puppy Medium Breed

CPD-M

Granule

Skratka

2,5 a 7,5

1708

24,6

14,5

1,8

1,20

1,02

CRW-1 Weight Reduction (konzerva) – rovnaké použitie ako pri
granuliach CRD-1 Weight Reduction.

Puppy Large & Giant Breed CPD-XL 2,5 a 14

1649

25,2

11,1

1,9

0,79

0,69

Adult Small Breed

CXD-S

1 a 2,5

1663

23,3

11,7

1,7

0,72

0,69

CT-H Healthy Treats (pochúťka v tvare kostičiek) – pochúťky majú
nízky obsah tuku a zvýšený podiel vlákniny. Sú vhodné ako pre zdravé
psy, tak pre psy so sklonom k nadváhe. Vďaka ich zloženiu je možné ich
použiť aj pri psoch s cukrovkou alebo chronickým ochorením obličiek.

Adult Medium Breed

CXD-M

2,5 a 7,5

1654

22,7

11,6

2,1

0,71

0,68

Adult Large & Giant Breed

CXD-XL 2,5 a 14

1643

22,7

10,9

1,7

0,70

0,67

Senior Small Breed

CGD-S

1552

18,5

7,9

3,9

0,58

0,49

Senior Medium Breed

CGD-M 2,5 a 7,5

1553

18,5

7,9

3,9

0,58

0,49

Senior Large & Giant Breed CGD-XL 2,5 a 14
Active

CPW
6x300 g

Krmivo špeciálne vyvinuté pre každú vekovú kategóriu = energetická
hodnota, obsah bielkovín, obsah vlákniny, vitamínov a minerálnych látok,
veľkosť granúl. Navyše obsahuje:
DHA = nenasýtená omega 3 mastná kyselina, ktorá podporuje
vývoj mozgu a zraku.
EPA a DHA = nenasýtené omega 3 mastné kyseliny, ktoré majú
priaznivý vplyv na vývoj srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj
kĺbov a skvalitňujú srsť a kožu.
Psyllium = rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo
reguluje procesy v tráviacom trakte.
FOS = frukto –oligosacharidy = fermentujúca vláknina, ktorá
napomáha rastu žiadúcej črevnej mikroflóry.
L-karnitin a taurin = je látka dôležitá pre metabolické procesy,
hlavne srdca a svalovej hmoty (nevyhnutné predovšetkým pri
starších psoch).
MOS = manan –oligosacharidy = majú schopnosť v čreve viazať
patogénne baktérie a bránia tak ich kontaktu so sliznicou čreva.
Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekárenských
kvasníc, ktorý sa viaže na biele krvinky a podporuje tak imunitný
systém.

Základom sú čerstvé ryby a rybie deriváty,
hydinové a bravčové hydrolyzované proteíny,
vajíčka a vaječné deriváty, slnečnicový olej,
semená skorocelu, kukurice, ryža a práškovaná celulóza.

CGW
6x300 g

1552

17,0

7,9

4,1

0,57

0,48

CAD

12

1991

30,0

26,4

1,7

1,60

1,20

Weight Reduction CRD-1

CRD-1

2 a 13

1313

29,6

5,1

12,7

0,84

0,76

Weight Control CRD-2

CRD-2

2 a 13

1442

23,3

6,0

6,4

0,84

0,61

Healthy Treats (kostičky)

CT-H

300 g

1427

22,7

5,1

5,5

0,85

0,65

Konzerva

CAD
12 kg

Lunch
7x100 g

2,5

Konzerva v gramoch

Puppy All Breeds

CPW

6x300 g

652

13,0

8,0

1,3

0,44

0,37

Adult All Breeds

CXW

6x300 g

406

9,0

5,0

0,9

0,17

0,13

Senior All Breeds

CGW

6x300g

352

4,8

4,6

0,5

0,14

0,11

Lunch

7x100 g

652

13,0

8,0

1,3

0,44

0,37

Weight Reduction CRW-1 CRW-1

6x300 g

328

7,1

2,0

4,0

0,20

0,13

Active

NOVÉ

Vysvetlivky:
C (Canine) = psy
D (Dry) = suché krmivo (granule)
W (Wet) = mokré krmivo (konzervy)
Viac informácií nájdete na www.specificdiet.sk
CRD – 1
2 kg a 13 kg

CRD - 2
2 kg a 13 kg

CT-H
300 g

CRW - 1
6x300 g

