DIETY SPECIFIC™

PODPORA MOČOVÝCH
CEST A DALŠÍCH ORGÁNŮ
PODPORA LEDVIN, SRDCE A JATER, ROZPOUŠTĚNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ,
PREVENCE VZNIKU KRYSTALŮ A NÁSLEDNÁ UDRŽOVACÍ LÉČBA
VYVINUTO, SCHVÁLENO A NABÍZENO POUZE PROSTŘEDNICTVÍM
VETERINÁRNÍCH LÉK AŘŮ OD ROKU 1988

DIETY SPECIFIC® SPOLEČNOSTI DECHRA

Společnost Dechra je farmaceutická firma
se sídlem v Anglii a v Dánsku. Více jak 35
let se věnuje výzkumu, vývoji a výrobě léků,
krmiv a diet a přípravků pro péči o společenská zvířata. SPECIFIC® krmiva a diety jsou vyvíjeny
v úzké spolupráci s nezávislými odborníky na výživu,
veterinárními univerzitami a veterinárními lékaři v praxi.
Jednotlivá krmiva i diety jsou neustále zdokonalovány
podle nejnovějších poznatků ve výživě psů a koček.
SPECIFIC® JE ODBORNÍKEM VE VYUŽITÍ
ZDRAVÉHO RYBÍHO OLEJE
Všechna krmiva a diety SPECIFIC® s piktogramem „ryby“ obsahují důležité nenasycené mastné
kyseliny EPA a DHA z ryb. Použití těchto surovin vyžaduje speciální zacházení, aby nedošlo k jejich znehodnocení varem nebo nesprávnou konzervací. Mnoho let
zkušeností s rybami a rybím olejem naučilo společnost
Dechra, jak uchovat a chránit vysoké hladiny těchto
velmi důležitých mastných kyselin EPA a DHA v krmivech a dietách SPECIFIC® a tím zajistit jejich unikátní
účinky, které podpoří:
Zdravou kůži a lesklou srst
Silný imunitní systém
Zdraví a pohyblivost kloubů
Vývoj mozku a zraku
Zdravou funkci ledvin a srdce
RECEPTURY SPECIFIC®
Každé balení suchého krmení (granulí) i mokrého krmení (konzerva
s paštikou) SPECIFIC® obsahuje právě takovou
výživu, jakou Vaše zvířátko potřebuje – ne více,
ne méně. Prostě to nejlepší pro Vašeho psa
i kočku, to nejsnadnější pro Vás! Bez umělých
barviv nebo látek ovlivňujících změnu chuti.
Vyrobeno ve Skandinávii, primárně
z evropských surovin.
K výživě Vašeho psa a kočky stačí relativně
malý objem krmiva S PECIFIC®, který následně zaručí také malý objem stolice ! Dalším
bonusem je pak udržení jeho ideální tělesné hmotnosti.
Stálé receptury jednotlivých krmiv i diet SPECIFIC® Vám

zaručí udržení nejvyšší kvality a navíc budou Vašim
zvířecím kamarádům stále stejně chutnat.
VYSOKÁ CHUTNOST krmiv a diet S PECIFIC® =
speciální technologie výroby. Navíc jsou všechna
krmiva a diety SPECIFIC® v průběhu vývoje a výroby
testovány nejen v laboratořích, ale také ve skupinách
psů a koček k testování chovaných, dále na psech
a kočkách spolupracujících chovatelů a veterinářů.
Tyto testy zaručují vysokou chutnost a příjem krmiv
a diet SPECIFIC®. Pokud Vaše kočka nebo pes nepřijímají Vámi vybraný druh SPECIFIC®, poraďte se se
svým veterinárním lékařem, který další druh SPECIFICu
by byl pro Vašeho zvířecího kamaráda vhodný a jak mu
jej správně nabídnout.
Diety SPECIFIC® s tímto piktogramem
obsahují prospěšné nenasycené omega-3
mastné kyseliny EPA a DHA z ryb.

VÍTÁME VÁS

VÍTÁME VÁS
V RODINĚ SPECIFIC®
DIETY SPECIFIC® SPOLEČNOSTI DECHRA
SPECIFIC® má kompletní sortiment vysoce kvalitních diet, které udržují dobré zdraví Vašeho psa nebo kočky
nebo jim pomáhají v případě nemoci a zvláštních nutričních požadavků. Vždy najdeme pro Vaši kočku nebo psa
vhodnou dietu SPECIFIC® s ohledem na jeho věk, velikost, aktivitu nebo další speciální požadavky.
Říká se: „Jste to, co jíte!", a to plně platí i pro Vašeho psa i kočku. Vědci znovu a znovu potvrzují, že výživa je
základním a nejdůležitějším „kamenem“ pro správný vývoj a kvalitní život Vašich zvířecích kamarádů. A proto by
jste měli mít vždy jistotu, že svému psovi a kočce nabízíte tu „správnou“ výživu.
Pokud máte jakékoli otázky týkající se krmiv a diet SPECIFIC®, prosím, poraďte se svým veterinárním
lékařem nebo s odborným personálem veterinárních pracovišť. Další možností je také využít webové stránky
www.specificdiet.cz, kde najdete mnoho užitečných informací o krmivech a dietách S PECIFIC®.

PORUCHY LEDVIN, SRDCE A JATER

PŘIROZENÉ STÁRNUTÍ
Funkce vnitřních orgánů (ledvin, srdce a jater) se
může snižovat následkem infekce nebo intoxikace,
ale často je to jen následkem stárnutí. Ledviny,
srdce a játra se navzájem ovlivňují. Pokud se
sníží srdeční výdej, ledviny a játra jsou méně
prokrvovány a klesá jejich funkce. Onemocnění
ledvin může vést k hypertenzi a většímu zatížení
a stresu srdečního svalu.
Dieta SPECIFIC® Heart & Kidney Support
pro psy a kočky bere všechny uvedené
možnosti v úvahu a podporuje funkci ledvin,
srdce i jater.

SNÍŽENÁ FUNKCE LEDVIN
Ledviny jsou orgánem, který z těla vylučuje odpadní látky a vodu. Důležité látky (např. soli a vápník)
mají být v těle udrženy ve správné hladině. Močí
se vylučují odpadní látky metabolismu bílkovin,
nadbytek minerálních látek a vody.

Nejčastější onemocnění ledvin, chronické
ledvinové selhání, se vyskytuje zejména u starších
zvířat. Snižuje se jejich schopnost vylučovat
odpadní látky a udržovat vodu. Vytváří se více
moči, zvíře častěji močí, což kompenzuje
zvýšeným pitím. Toxické zplodiny se kumulují
v krevním oběhu a zvíře onemocní. Ztrácí chuť
k jídlu, hubne, zvrací a objevuje se zápach
z dutiny ústní.
Postižené ledviny nemohou být vyléčeny, ale
správná dieta (která vytváří minimum odpadních
látek) může zpomalit rychlost poklesu ledvinové
funkce, zmírnit symptomy a prodloužit zvířeti
život. Správná dieta musí mít málo fosforu, soli
a bílkovin - krmiva s jiným složením stav ledvin
výrazně zhoršují.

„ ZVÝŠENÁ HLADINA
OMEGA-3 MASTNÝCH
KYSELIN POMÁHÁ
ZPOMALOVAT POKLES
FUNKCE LEDVIN “

Hyperzenze
Hypoperfuze
Homeostáza

ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

PODPORA LEDVIN
Studie prokázaly, že kočky a psi s chronickým
ledvinovým selháním žijí déle, pokud přejdou na
speciální ledvinovou dietu, ihned po stanovení této
diagnózy.
Jestliže Vaše kočka nebo pes vykazují příznaky
ledvinového selhání, Váš veterinář provede
vyšetření a odebere vzorky krve a moči.
Je stanovena hustota moči, obsah
bílkovin a toxických
zplodin pro
potvrzení
diagnózy.

PRO PSY
CKD Heart & Kidney Support
12 kg, 6.5 kg, 2.5 kg

SPECIFIC®
„LEDVINOVÁ RECEPTURA“
Omezený obsah fosforu zpomaluje pokles 		
ledvinové funkce a prodlužuje délku života
Díky snížené hladině bílkovin se vytváří méně
zplodin a ledviny jsou méně zatěžovány
Potřeba aminokyselin je krytá vysoce 		
kvalitními zdroji bílkovin
Vysoká hladina omega-3 mastných kyselin
zpomaluje pokles ledvinové funkce
Redukovaný obsah sodíku (soli) pomáhá udržovat
správný krevní tlak
Vyšší hladina vitamínů kompenzuje jejich
ztráty močí
Vynikající chuť podporuje příjem potravy 		
a zamezuje ztrátám hmotnosti

PRO PSY
CKW Heart & Kidney Support
6 x 300 g

ONEMOCNĚNÍ SRDCE

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ SRDCE
Srdeční sval pumpuje krev do celého těla a transportuje
tak kyslík, živiny a odpadní látky. Jestliže má zvíře
problémy se srdcem, srdeční výdej nemá dostatečnou
kapacitu. Voda/tekutiny zůstávají v plicích, takže zvíře
kašle, má dýchací potíže a je méně aktivní. Pomalu
ztrácí chuť k jídlu a hubne. Dutina břišní se může
zvětšovat v důsledku hromadění tekutiny.

Dieta SPECIFIC® Heart & Kidney Support pro
psy a kočky je ideální volbou pro zpomalení
zhoršování závažnosti onemocnění srdce.
Vašemu zvířeti zajišťuje lepší kvalitu života.

DIETA A SRDEČNÍ FUNKCE
Nedostatek taurinu u koček a L-karnitinu u psů
může vyvolat srdeční poruchu. Vysoký příjem
soli zhoršuje hromadění tekutin v těle, protože sůl
váže vodu.

Studie prokázaly, že psi se srdečním
selháním žijí déle, pokud dostávají vysoké
hladiny omega-3 mastných kyselin.

PRO PSY
CKD Heart & Kidney Support
12 kg, 6.5 kg, 2.5 kg

SPECIFIC® „RECEPTURA PODPORUJÍCÍ
SRDEČNÍ SVAL“

Redukovaný obsah sodíku (soli) pomáhá omezit
hromadění tekutiny
Vysoký podíl omega-3 mastných kyselin má
příznivý vliv na zdravý srdeční rytmus, krevní
tlak a tělesnou hmotnost
L-karnitin a taurin podporují srdeční funkci
Vyšší hladina vitamínů kompenzuje jejich ztráty
močí (při podávání diuretik)
Díky snížené hladině fosforu a bílkovin
a také díky vysoce kvalitním bílkovinám
se snižuje zatížení ledvin
Vynikající chuť podporuje příjem potravy

Srdeční potíže jsou u psů malých a středních
plemen typicky vyvolané nedomykavostí srdečních chlopní a u velkých plemen psů a koček
postižením srdečního svalu. Další možnou
příčinou jsou parazitární onemocnění přenášené
komáry – dirofilárie. Srdeční selhání obvykle vede ke
snížení funkce ledvin a jater. K srdečním problémům
jsou predisponovaná zvířata s nadváhou.
Pro psy se srdeční poruchou, zadržováním tekutin
a se ztrátou hmotnosti, bez souběžného postižení
ledvin, je vhodná dieta SPECIFIC® CΩD Omega Plus
Support. Má nízký obsah soli, vysoký obsah energie
a omega-3 mastných kyselin.

PRO PSY
CKW Heart & Kidney Support
6 x 300 g

PRO PSY
CΩD Omega Plus Support
7.5 kg, 3.5 kg

ONEMOCNĚNÍ JATER

PODPORA JATER
Játra jsou životně důležitým orgánem v procesu
trávení a metabolismu: je to detoxikační centrum
organismu. Probíhá v nich například přeměna
odpadních látek metabolismu bílkovin (amoniaku) na
močovinu, kterou pak ledviny vylučují z těla močí.
Jestliže má Váš pes nebo kočka problémy s játry,
může pomalu ztrácet apetit a hubnout, více pít nebo
mít průjem a zvracet. Pro potvrzení diagnózy je nutné
nechat zvíře vyšetřit veterinárním lékařem. Veterinární
pracoviště odebere vzorky krve a moči a vyšetří jaterní
parametry, hladinu bílkovin a odpadních látek. Někdy
je nutné přistoupit i ke složitějším testům.

„ JÁTRA JSOU
ŽIVOTNĚ
DŮLEŽITÝM ORGÁNEM
PRO TRÁVENÍ POTRAVY
A METABOLISMUS. “

PRO KOČKY
FKD Kidney Support
3 kg, 1 kg

PRO KOČKY
FKW Kidney Support
7 x 100 g

SPECIFIC® „RECEPTURA
PODPORUJÍCÍ JÁTRA“
Redukovaný obsah bílkovin minimalizuje
množství odpadních látek
Potřebu bílkovin pokrývají vysoce kvalitní zdroje
Redukovaný obsah sodíku (soli) pomáhá omezit
hromadění tekutiny
Redukovaný obsah mědi omezuje její kumulaci
v játrech
Vysoký podíl omega-3 mastných kyselin
má příznivý vliv na pacienty se zánětlivým 		
onemocněním jater
• Vynikající chuť podporuje příjem potravy
Dieta SPECIFIC® Heart & Kidney
Support pro psy a SPECIFIC®
Kidney Support pro kočky je
většinou první volbou při potížích
s játry. Nicméně příčiny poruch
jater jsou velmi rozdílné
a některá onemocnění
mohou vyžadovat jinou
dietu SPECIFIC®. Váš
veterinární lékař Vám
s jejím výběrem
poradí nejlépe.

Diety SPECIFIC® s tímto piktogramem obsahují vysoké hladiny prospěšných omega-3
mastných kyselin EPA a DHA z ryb.

ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉHO TRAKTU

ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉHO TRAKTU
Močení je přirozenou součástí každodenního života
Vašeho zvířete a neměly by je provázet žádné potíže.
Moč se tvoří v ledvinách, hromadí se v močovém měchýři a při močení odchází močovou rourou. Obsahuje
vodu, rozpuštěné odpadní látky metabolismu bílkovin a
nadbytečné minerální látky.

MOČOVÝ TRAKT PSA:
LEDVINY MOČOVODY PROSTATA

MOČOVÝ MĚCHÝŘ MOČOVÁ ROURA

VARLATA

Příznaky a příčiny problémů s močením mohou být
rozmanité. Při podráždění močového měchýře nebo
při jeho infekci trpí zvíře častým nucením na močení.
Močový písek nebo kameny mohou vyvolat podráždění,
bolest nebo sníženou průchodnost močových cest, což
způsobí změny v chování zvířete. Pacienti se častěji
čistí v oblasti genitálií a kočky někdy močí mimo svoji
toaletu.
K blokádě urolitem (močovým kamenem) jsou obecně
náchylnější samci, protože mají dlouhou a úzkou
močovou rouru. Zvíře se není schopno vymočit. Zadržovaná moč a zplodiny mají celkový vliv na organismus
a přeplněný močový měchýř je bolestivý. V takových
případech musí být co nejrychleji (v hodinách) vyhledána veterinární pomoc, protože akutně hrozí protržení
močového měchýře, intoxikace organismu a úhyn
zvířete.

„ PŘI PODRÁŽDĚNÍ NEBO
INFEKCI MOČOVÉHO MĚCHÝŘE TRPÍ ZVÍŘE ČASTÝM
NUCENÍM NA MOČENÍ.“

IDIOPATICKÁ CYSTITIDA
Většina koček s problémy s močením má podrážděný močový měchýř, aniž by byla přítomna bakteriální infekce nebo
urolity. Tento stav se nazývá idiopatická cystitida neboli
zánět močového měchýře neznámého původu.

ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉHO TRAKTU

MOČOVÉ KAMENY
Močové kameny (urolity) vznikají tehdy, je-li v moči více odpadních
látek, než může být rozpuštěno. Typicky se jedná o hořčík, fosfor, vápník
a metabolity bílkovin.
Aby mohl být odhalen původ onemocnění močových cest, musí
veterinární lékař vyloučit nebo potvrdit přítomnost urolitů, krystalů
a/nebo bakteriální infekce. Zahrnuje to klinické vyšetření, vyšetření
moči, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, rentgenologické
a sonografické vyšetření nebo analýzu konkrementů.

Veškeré krmivo pro psy a kočky obsahuje minerální
látky, bílkoviny a vodu a také ovlivňuje pH moči. Ideální
krmivo je vysoce stravitelné a poskytuje dostatek živin,
a zároveň z něho vzniká minimum odpadních látek,
které musí ledviny vyloučit.
Volbou vhodné diety můžete významně podpořit
správnou funkci močového traktu Vašeho zvířete
a snížit tak riziko problémů s močovými kameny.

Kameny z močového měchýře: struvity a kalciumoxaláty.

Močové kameny mohou být velmi malé a patrné
jen při mikroskopickém vyšetření močového
sedimentu.

KOČKY POCHÁZEJÍ Z POUŠTÍ SEVERNÍ AMERIKY
Pijí málo a produkují malé množství koncentrované moči.
Mají proto vrozenou predispozici pro vznik močových kamenů.

MOČOVÉ KAMENY U PSŮ

STRUVITOVÉ KAMENY U PSŮ
Struvity jsou nejběžnějšími močovými kameny u psů.
Vznikají při nadměrné koncentraci hořčíku a fosforu
v málo kyselé až zásadité moči.
Struvity jsou často spojeny s bakteriální infekcí močových cest, která podporuje vznik zásadité moči.
Proto se velmi často musí použít léčba antibiotiky
(hlavně u fen) a moč „okyselit“ správnou dietou.

SPECIFIC®
„PROTISTRUVITOVÁ RECEPTURA“
Snížený obsah hořčíku a fosforu napomáhá
rozpouštění struvitů a zabraňuje jejich
návratu
pH moči se udržuje nízké, a proto se struvity
lépe rozpouštějí
Zvýšený obsah sodíku podporuje pití a močení
Kompletní a vyvážená dieta
Vysoký podíl omega-3 mastných kyselin má
příznivý vliv také na lepší stav kloubů,
kůže a srsti

„ MOČOVÉ KAMENY?
MŮŽE POMOCI DIETA
SE SNÍŽENÝM OBSAHEM MINERÁLŮ “

PRO PSY
CCD Struvite Management
15 kg, 8 kg, 2.5 kg

MOČOVÉ KAMENY U PSŮ

OSTATNÍ MOČOVÉ KAMENY
Kalciumoxalátové kameny (druhé nejčetnější) se tvoří v moči
s nadměrným obsahem vápníku a šťavelanu. Nelze je rozpustit
a často musí být vyjmuty chirurgicky. Diety SPECIFIC® pomáhají
předcházet vzniku nových urolitů.
Vzácněji se vyskytují cystinové močové kameny, které vznikají
v kyselé moči z metabolitů bílkovin. Některá plemena mají k tomuto
onemocnění genetickou predispozici.

JAK POMOCI V PŘÍPADĚ VÝSKYTU
URÁTOVÝCH KAMENŮ:
Pro psy s urátovými močovými kameny je
doporučena dieta SPECIFIC® CDD Food Allergy
Management. Nižší obsah bílkovin a nižší pH
(kyselost) moči napomáhá rozpouštění urátových
kamenů a zabraňuje vzniku nových. Obsahuje vejce
a rýži a má proto velmi nízký obsah purinu (stavební
kámen urátů). V případě, že má pes zároveň
chronické potíže se srdcem, ledvinami nebo játry,
nebo pokud preferuje konzervy, může Váš veterinář
předepsat SPECIFIC® Heart & Kidney Support, který
má také pozitivní léčebný
i preventivní vliv na
urátovou urolitiázu.

PRO PSY
CDD Food Allergy Management
15 kg, 8 kg, 2,5 kg

JAK POMOCI V PŘÍPADĚ VÝSKYTU
KALCIUMOXALÁTOVÝCH
A CYSTINOVÝCH KAMENŮ:
SPECIFIC® Heart & Kidney Support pro psy
má sníženou hladinu bílkovin a nižší pH moči
(kyselost). Má proto preventivní efekt na vznik
nových kalciumoxalátových a cystinových kamenů.

PRO PSY
CKD Heart & Kidney Support
12 kg, 6.5 kg, 2.5 kg

PRO PSY
CKW Heart & Kidney Support
6 x 300 g

MOČOVÉ KAMENY U KOČEK

STRUVITOVÉ KAMENY MOHOU BÝT ROZPUŠTĚNY
Struvity jsou nejběžnějšími močovými kameny.
Vznikají při nadměrné koncentraci hořčíku
a fosforu v málo kyselé moči.
Kočky mají k problémům s močovými cestami
silný sklon, proto je ochrana močového traktu
součástí receptury několika diet SPECIFIC®.
Váš veterinář nebo veterinární asistent Vám
pomohou s výběrem.

SPECIFIC®
„PROTISTRUVITOVÁ RECEPTURA“
Snížený obsah hořčíku a fosforu
Moč se okyseluje, a proto se struvity lépe 		
rozpouštějí
Zvýšený obsah sodíku (soli) podporuje pití 		
a močení
Vysoký obsah energie
Kompletní a vyvážená dieta

„ POKUD VAŠE KOČKA
TRPÍ STRUVITOVÝMI
KAMENY, MŮŽETE JE
ROZPOUŠTĚT SPECIÁLNÍ
DIETOU SE SNÍŽENÝM
OBSAHEM MINERÁLŮ “
Diety SPECIFIC® FSD Struvite Dissolution (granule)
a SPECIFIC® FSW Struvite Dissolution (konzerva)
mají zvláště snížený obsah
minerálních látek a používají se
v období rozpouštění struvitových
krystalů
a kamenů
v moči.

PRO KOČKY
FSD Struvite Dissolution
1.5 kg

PRO KOČKY
FSW Struvite Dissolution
7 x 100 g

MOČOVÉ KAMENY U KOČEK

PREVENCE VZNIKU NOVÝCH KAMENŮ
Pokud se podařilo rozpustit stávající struvitové urolity,
je důležité zabránit vzniku nových.

„ OMEZENÝ OBSAH
MINERÁLNÍCH LÁTEK;
BEZPEČNÁ DIETA PRO
DLOUHODOBÉ POUŽITÍ “

SPECIFIC® „RECEPTURA
PRO PREVENCI TVORBY KRYSTALŮ“
Snížený obsah hořčíku a fosforu
Dvojí účinek zabraňuje vzniku jak struvitových,
tak kalciumoxalátových krystalů
Moč se okyseluje, a proto se struvity lépe 		
rozpouštějí
Mírný obsah sodíku (soli) chrání ledviny 		
Bezpečné dlouhodobé používání
Kompletní a vyvážená dieta

Diety SPECIFIC® FCD Crystal Prevention (granule)
a SPECIFIC® FCW Crystal Prevention (konzerva)
chutnají a jsou sestaveny tak, aby bránily vzniku
struvitových i kalciumoxalátových krystalů/
kamenů.

PRO KOČKY
FCD Crystal Prevention
3 kg, 1.2 kg

PRO KOČKY
FCW Crystal Prevention
7 x 100 g

DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉHO TRAKTU U KOČEK

KALCIUMOXALÁTOVÉ,
CYSTINOVÉ A URÁTOVÉ
KAMENY U KOČEK
Vysoká koncentrace produktů metabolismu bílkovin
může u koček podpořit vznik urátových, cystinových
a kalciumoxalátových kamenů, zvláště pokud je moč
příliš kyselá.
Kalciumoxalátové kameny jsou u koček dosti časté.
Nelze je rozpustit a musí být vyjmuty chirurgicky.
Správná dieta SPECIFIC® však předchází vzniku nových
kalciumoxalátových kamenů.

IDIOPATICKÁ CYSTITIDA

Kočky mohou trpět močovými problémy, aniž by se na
nich podílela infekce nebo močové kameny. Tento stav
nazýváme idiopatická cystitida a je u koček velmi
častý.
Jak se ukázalo, kočkám s idiopatickou cystitidou více
vyhovuje dieta v konzervách, než granule. Jestliže
Vaše kočka trpí tímto problémem, doporučujeme dietu
SPECIFIC® FCW Crystal Prevention nebo SPECIFIC®
FXW Adult.

SPECIFIC® „RECEPTURA
PRO PREVENCI MOČOVÝCH KAMENŮ“
Snížený obsah bílkovin vede k nižší koncentraci
jejich odpadních produktů v moči
Obsažené bílkoviny jsou vysoce kvalitní
a vysoce stravitelné a to zajistí jejich
dostatek pro všechny potřeby organismu
Moč je méně kyselá, aby se zabránilo 		
vzniku urátových a cystinových kamenů
Citrát draselný brání vytvoření kalciumoxalátu
Kompletní a vyvážená dieta

Váš veterinární lékař nebo vyškolený střední
personál Vám pomohou vybrat správnou dietu
		SPECIFIC® pro Vaši kočku.

PRO KOČKY
FKD Kidney Support
3 kg, 1 kg

PRO KOČKY
FKW Kidney Support
7 x 100 g

Dieta SPECIFIC® Kidney Support pro kočky
má snížený obsah bílkovin, což vede k nižší
koncentraci komponent, z nichž se tvoří
kalciumoxalátové, cystinové a urátové močové
kameny. Moč je méně kyselá, aby se zabránilo
vzniku urátových a cystinových kamenů.

PRO KOČKY
FCW Crystal Prevention
7 x 100 g

PRO KOČKY
FXW Adult
7 x 100 g

VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ
Všichni členové rodiny i přátelé musí být obeznámeni s dietním opatřením a musí dodržovat doporučení 		
veterinárního lékaře.
Nedávejte svému zvířeti zbytky od stolu a pamlsky. Často obsahují příliš mnoho sodíku (soli) a tuku.
Sledujte váhu Vašeho zvířete a podle potřeby přizpůsobte
denní příjem potravy.
Zajistěte, aby zvíře mělo vždy přístup
k pitné vodě.
Krmení podávejte na klidném a teplém 		
místě, omezte stres během krmení.
Denní dávku rozdělte a podávejte menší množství potravy. 		
několikrát denně, aby bylo zatížení ledvin stejnoměrné a kyselost moči
nekolísala.
Pokud Vám veterinární lékař předepíše léky, podávejte je svědomitě a to i když
příznaky onemocnění zdánlivě ustoupí.
Pravidelně berte psa na procházky a kočičí toaletu udržujte v čistotě, abyste zajistili
normální frekvenci močení.
V případě srdečního onemocnění omezte tělesnou námahu, ale současně zabraňte 		
vzniku nadváhy.
Pokud máte pochybnosti nebo pokud se stav zvířete náhle změní, kontaktujte svého 		
veterinárního lékaře.

CO JE PRO VAŠE ZVÍŘE DŮLEŽITÉ
Předepsaná dieta SPECIFIC® by měla být pro Vaše zvíře
jediným zdrojem potravy, pokud Vám veterinární lékař
nedá jiná doporučení. Diety jsou sestaveny pro
zvířata se zvláštními potřebami a jsou dostupné
pouze na veterinární předpis. Podávání jiné
potravy nebo pamlsků může znehodnotit
účinek předepsané diety a zhatit Vaši snahu
zlepšit zdraví Vašeho zvířete.

SPECIFIC® = ZDRAVÁ, VYVÁŽENÁ A ŽIVOT
PRODLUŽUJÍCÍ VÝŽIVA PRO PSY A KOČKY!
SPECIFIC® je produktem farmaceutické firmy Dechra se sídlem v Anglii
a Dánsku. Společnost je dlouhodobě zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu
léků, krmiva a diet a veterinární kosmetiky pro společenská zvířata.
SPECIFIC® obsahuje vysoké hladiny nenasycených omega‑3
mastných kyselin (EPA a DHA) z rybího oleje, které mají
příznivý vliv na funkci srdce a ledvin, podporují zdravý
vývoj kloubů a zvyšují kvalitu kůže a srsti.
Výzkum, vývoj a výroba SPECIFICU® probíhá
ve spolupráci s nezávislými odborníky na výživu,
veterinárními univerzitami a s veterinárními lékaři.
Stálé fixní receptury a vysoká chutnost SPECIFICU®
zajišťují, že psi a kočky bez problémů SPECIFIC®
přijímají a plně akceptují každé další balení.
Více jak 35 let zkušeností s výživou zdravých
i nemocných psů a koček.

SPECIFIC® nabízí kompletní nabídku vysoce chutných krmiv
pro všechna stádia života psů a koček a léčebné diety, které
napomáhají řešit jednotlivá onemocnění ovlivnitelná výživou.

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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