Močové kameny
Příznaky výskytu močových kamenů:
•
•
•
•
•

častější močení s obtížemi a projevy bolesti
krev v moči, popř. i krystalky v moči
bolestivost břicha, nadměrné čištění se v oblasti genitálií
neochota k pohybu až celková apatie
pokud problémy přetrvávají dochází k zvracení, komatu a smrti

Typy kamenů a diety Specific® určené pro jejich
prevenci a léčbu:
Struvity – nejčastěji se vyskytující krystaly. Jsou to sloučeniny hořčíku,
fosforu a amoniaku. Jsou rozpustné v kyselém prostředí.
Kalcium oxalát – druhé nejčastější krystaly. Jsou to
sloučeniny vápníku a oxalátu. Jsou nerozpustné, proto
je vždy nutný chirurgický zákrok.

www.specificdiet.cz

95% vstupních surovin pochází z Dánska,
popř. ostatních skandinávských zemí.
Základem jsou čerstvé ryby a rybí deriváty,
rybí olej, drůbeží a vepřová bílkovina,
vajíčka a vaječné deriváty, slunečnicový
olej, semena jitrocele, kukuřice. Rýže je
dovážená z Asie.
Při výrobě Specificu nejsou používány
geneticky modifikované suroviny, barviva a syntetická zchutňovadla.

Urát – vyskytují se u predisponovaných plemen nebo
u zvířat s poruchami jater. Tvoří se z urátů a amoniaku
v kyselém prostředí.

Název
SPECIFIC®ů
v granulích

Cystin – opět hlavně u predisponovaných plemen.
Tvoří se z cystinu v kyselém prostředí.

Crystal Prevention
Food Allergy
Management
Digestive Support

Zkratka
FCD

Obsah živin v 100 g sušiny
Balení v kg
Bílkovina
Tuk g Vláknina Vápník Fosfor
Energie
(pytle)
(kJ)
g (hrubá) (hrubý) g (hrubá)
g
g
1,2kg a 3kg

2 037

33,5

24

FDD-HY

2,5kg

1 766

30,2

FID

1kg a 2,5kg

1 954

35,5

Kidney Support

FKD

1kg a 3kg

2 008

FSW Struvite Dissolution – konzerva pro kočky =
stejné jako FSD.

Omega Plus Support

FΩD

2,5kg

Weight Reduction

FRD

0,9kg a 2kg

FCD Crystal Prevention – granule pro kočky pro
redukci návratu struvitové urolitiázy, redukci formování nových struvitových
a kalcium oxalátových krystalů nebo jako každodenní krmivo pro kočky nad
8 let.

Struvite Dissolution

FSD

1,5kg

FSD Struvite Dissolution – granule pro kočky, které
rozpustí již existující struvitové krystaly nebo menší
kameny.

Název
SPECIFIC®ů
v konzervách

1,7

0,77

0,64

13,7

4

1,09

0,87

21,9

1,5

1,18

0,98

25,1

24,6

4,5

0,72

0,43

1 824

30,4

16,4

5,1

0,7

0,6

1 429

35,7

7,6

15,5

1,26

0,71

2 108

32,8

28,4

1,9

0,63

0,52

Balení v g
Energie Bílkovina Tuk g Vláknina Vápník Fosfor
Zkratka (krabice s
(kJ)
g (hrubá) (hrubý) g (hrubá)
g
g
konzervami)

Crystal Prevention

FCW

7*100g

2 246

40,9

33,1

2,2

0,79

0,67

Food Allergy
Management

FDW

7*100g

2 277

34,7

34,7

1,5

0,91

0,75

Digestive Support

FIW

7*100g

2 023

44,8

24,8

1,4

1,21

1,01

FKW Kidney Support – konzerva pro kočky = stejné jako FKD.

Heart & Kidney
Support

FKW

7*100g

2 409

34,3

43,3

4,8

0,58

0,48

FGD/FGW Senior – granule a konzerva pro starší kočky k prevenci vzniku
kalcium oxalátových krystalů (snížená hladina bílkovin a sodíku, tvorba
moči s pH okolo 6,6).

Weight Reduction

FRW

7*100g

1 446

42,1

9,3

18,7

0,87

0,72

FSW

7*100g

2 223

43,1

32,5

2,4

0,63

0,51

Intesive Support

F/C-IN-W

7*95g

2 133

48

28,4

1,2

1,28

1,02

FCW Crystal Prevention – konzerva pro kočky = stejné jako FCD.
FKD Kidney Support – granule pro kočky s tvorbou kalcium oxalátových,
urátových a cystinových krystalů (tvorba moči se zásaditým pH, snížený
obsah bílkovin, fosforu a sodíku).

Vysvětlivky:
F (Feline) = kočky
D (Dry) = suché krmení (granule)
W (Wet) = mokré krmení (konzervy)

Ochranná atmosféra
nejlépe uchová kvalitu
výrobku

FSW
7x100 g

FSD
1,5 kg

FCW
7x100 g

FGW
7x100 g

FCD
1,2 a 3 kg

FKD
1 a 3 kg

Struvite Dissolution

FKW
7x100 g

Více infomací naleznete na www.specificdiet.cz

FGD
1 a 2,5 kg
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KLINICKÉ DIETY PRO KOČKY

Poruchy trávení

Nadváha, obezita a cukrovka

Nejčastěji se vyskytující trávicí
problémy

Nadváha (obezita) je stav, kdy tělo přijímá v krmení větší
množství energie než potřebuje a proto ho ukládá ve formě tuku.

(v závorce jsou zkratky jednotlivých Specificů určených pro tyto diagnózy):
• Onemocnění zažívacího traktu spojené s průjmy, zvracením a/nebo
plynatostí (FID/FIW, FRD/FRW, FDD-HY, FDW)
• Záněty tlustého střeva (FID/FIW, FΩD, FRD/FRW, FDW, FDD-HY)
• Zácpy (FRD/FRW)
• Malabsorpce a maldigesce (FID/FIW, FCD/FCW, FDW, FDD-HY)

Specific® určený jako součást léčby trávicích poruch:
•
•
•
•
•

FID Digestive Support (granule) a FIW Digestive Support (konzerva)
FDD-HY Food Allergy Management (granule)
FDW Food Allergy Management (konzerva)
FRD Weight Reduction (granule) a FRW Weight Reduction (konzerva)
FΩD Omega Plus Support (granule)

Potravní alergie a atopie
A. Potravní alergie – negativní reakce imunitního
systému na nějakou látku v krmení (nejčastěji na
živočišnou bílkovinu) s projevy kožními nebo trávicími. Jedinou účinnou
terapií je vyloučit tuto látku z krmení.
B. Atopie – reakce na různé alergeny z prostředí. Vhodná je dieta s vysokým
obsahem nenasycených mastných kyselin a jejich správným poměrem,
která snižuje zánětlivou reakci kůže.

A. Specific® vhodný pro řešení potravní alergie:

Food Allergy Management FDD-HY (granule s hydrolyzovaným lososem
a rýží) a FDW (konzerva s jehněčím a rýží).

B. Specific® vhodný pro atopiky:

FΩD Omega Plus Support – dieta ve formě granuli s vysokým obsahem
omega 3 (z ryb) a omega 6 (z brutnáku lékařského) nenasycených mastných
kyselin (1 : 1).

FRD
0,9 a 2 kg

FΩD
2,5 kg

S nadváhou jsou pak spojeny mnohé problémy jako např.: cukrovka,
onemocnění srdce a jater, nadměrné zatěžování pohybového aparátu
(především kloubů), vyšší riziko při anestezii, poruchy trávení (zácpy
a nadýmání), dýchací problémy …
Rizikovým faktorem není jen nadměrný příjem potravy, ale také: snížený
pohyb, kastrace, věk, pohlaví (u cukrovky), plemenná predispozice,
předcházející léčba …

Specific® určený jako součást léčby nadváhy,
obezity a cukrovky:
FRD Weight Reduction – granule pro kočky s nadváhou a obézní
kočky. Ideální pro rychlou kontrolu váhy. Má nejnižší energetickou
hodnotu a nejvyšší obsah vlákniny ze všech krmiv Specific®, což
zaručuje kontrolu váhy při zachovaném objemu krmení v misce.
Bývá používán i u koček s cukrovkou, se záněty tlustého střeva,
s chronickými průjmy, se zácpou, s hyperlipidémií a s cholestázou.
FRW Weight Reduction – konzerva pro kočky s nadváhou, obezitou
a s cukrovkou. Další diagnózy jsou platné jako pro FRD.
FXD Adult – granule pro dospělé kočky, která mají střední
energetickou hodnotu a jsou vhodné pro dospělé kočky po proběhlé
redukční dietě.
FXW Adult – konzervy vhodné pro dospělé kočky s cukrovkou
(zvýšená hladina bílkovina snížený obsah sacharidů).
Poznámka: Energetická hodnota a další parametry jsou uvedeny v tabulce
na konci letáku.

Ochranná atmosféra
nejlépe uchová kvalitu
výrobku

FID
1 a 2,5 kg

Je známo, že v současnosti 25-50% domácích mazlíčků trpí nadváhou
(obezitou).

FDD-HY
2,5 kg

FRW
7x100 g

FDW
7x100 g

Ledviny očišťují krev od odpadních látek a vylučují je močí. Dále regulují
hladinu elektrolytů a minerálů v těle. Produkují hormony, které ovlivňují
tlak krve. Nejčastějším onemocněním je tzv. chronické renální selhání. První
příznaky (zvýšené pití i močení) se bohužel projevují až ve chvíli, kdy je
nevratně poškozeno 75% ledvin. Toto poškození je neléčitelné, ale vhodné
diety zpomalují zhoršování tohoto stavu a prodlužují život.
Játra jsou hlavním detoxikačním orgánem. Každou minutu jimi proteče
30% celkového objemu krve. Nejčastějšími příčinami poruchy funkce jater
jsou infekce, nádory (hlavně u starých jedinců), předešlé terapie a speciální
nemoci jater u predisponovaných plemen.
Srdce je pumpa rozvádějící po těle krev (zásobuje orgány kyslíkem
a živinami). Mezi nejčastější poruchy patří: chronická onemocnění
chlopní, onemocnění myokardu a výskyt srdečních parazitů (u nás zatím
méně často). Rizikovými faktory jsou nadváha, plemenná predispozice,
nedostatek taurinu a L-karnitinu v krmení.

Doporučená dieta Specific® pro poruchy ledvin:
FKD/FKW Kidney Support = dieta ve formě granulí i konzervy se
sníženým obsahem bílkovin, sodíku a fosforu (zaručí nižší obsah
dusíkatých látek, sníží zadržování tekutin a sníží hladiny fosforu v krvi
a tím šetří ledviny).

Doporučená dieta Specific® pro poruchy srdce:
FKD/FKW Kidney Support = dieta ve formě granulí i konzervy se
sníženým obsahem bílkovin a sodíku (přerušení začarovaného kruhu
zadržování tekutin). Zvýšený obsah EPA a DHA (omega 3 nenasycené
mastné kyseliny).

Doporučená dieta Specific® pro poruchy jater:
FKD/FKW Kidney Support = dieta ve formě granulí i konzervy
se sníženým obsahem bílkovin, sodíku a mědi (zaručí nižší obsah
dusíkatých látek, sníží zadržování tekutin a nízká hladina mědi bude
napomáhat správné funkci jater). Zvýšený obsah EPA a DHA (omega
3 nenasycené mastné kyseliny).

Ochranná atmosféra
nejlépe uchová kvalitu
výrobku

FRD
0,9 kg a 2 kg
FIW
7x100 g

Poruchy funkce ledvin,
jater a srdce

FRW
7x100 g

FXD
0,9; 2 a 7,5 kg

FXW
7x100 g
FKD
1 a 3 kg

FKW
7x100 g

