
Správný nástroj 
na podporu 

rekonvalescence

PŘEDSTAVUJEME 
SPEcific™ f/c-REc-W 
RecoveRy PluS SuPPoRt
Nejmodernější rekonvalescentní dieta – velmi chutná, s jedinečným obsahem 
imunostimulačních beta-glukanů.

New

DiETy SPEcif ic™ - VyV iNUTy, OVĚŘENy A NABÍZENy  
POUZE PROSTŘEDNicTVÍM VETERiNÁRNÍcH LÉK AŘŮ OD ROKU 1988



SPecIFIc™ F/c-Rec-W 
RecoveRy PluS SuPPoRt

Koncentrováno a vyváženo pro dosažení 
minimálního objemu krmné dávky.

Napomáhá zachování svalové hmoty, 
oxidaci mastných kyselin a je vhodný  

v případě lipidózy jater u koček.

Jemná struktura směsi  
umožňuje snadné krmení sondou.

Vysoká stravitelnost  
pro co nejlepší využití živin.

VYSOKÝ OBSAH ENERGIE  
& VYSOKÝ OBSAH ŽIVIN

L-KARNITIN KRMENÍ  
SONDOU

VYSOKÁ 
STRAVITELNOST

PODPORA 
IMUNITY

REKONVALESCENTNÍ 
DIETA

Obsah beta-1,3/1,6-glukanů a vysoká 
hladina omega-3 mastných kyselin 

podporujících imunitní systém.

Složení rekonvalescentní diety odpovídá 
nutričním potřebám organismu v intenzivní 
péči a zotavujícímu se z onemocnění.

7 x
95 g

 

HlavNí a uNIkátNí  
cHaRakteRIStIky dIety
 Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky jsou zárukou koncentrovaného a vyváženého obsahu živin.
 Vysoký obsah energie (hlavním zdrojem je tuk) urychluje rekonvalescenci a kompenzuje snížený příjem potravy.
 Vysoký podíl bílkovin urychluje rekonvalescenci a kompenzuje ztráty/rozpad bílkovin.
 Beta-1,3/1,6-glukany podporují imunitní systém a hojení ran(5).
 Jedinečně vysoký obsah omega-3 mastných kyselin z rybího oleje podporuje imunitní systém a prospívá v případech kachexie.
 Vysoká hladina aminokyselin:
  glutamin pozitivně ovlivňuje střevní sliznici.
  rozvětvené aminokyseliny (valin, leucin a izoleucin) podporují svalstvo a udržují dusíkovou rovnováhu.
  arginin zvyšuje imunitní odpověď, udržení dusíkové rovnováhy a zrychlené hojení ran.
 Zvýšená hladina zinku podporuje imunitní odpověď, udržení svalové hmoty a hojení ran.
 L-karnitin napomáhá zachování svalové hmoty, oxidaci mastných kyselin a je doporučen v případech lipidózy jater u koček(6).

 Pro spontánní krmení, asistované krmení nebo krmení sondou u pacientů v intenzívní péči a v rekonvalescenci.

 Pro psy a kočky všech věkových kategorií.



NeJModeRNĚJŠí RekoNvaleSceNtNí dIeta 
+ PodPoRa IMuNItNíHo SyStÉMu 
= SPecIFIc™ RecoveRy PluS SuPPoRt

doPoRuČeNí WSava

Obvyklá dobře známá vy-
soká  

kvalita  
SPecIFIc™

 Beta-
1,3/1,6-glukany

pro mimořádnou podporu 
imunitního systému

l-karnitin  
pro zachování svalové 

hmoty a podporu oxidace 
mastných kyselin

Péče o kritického pacienta klade na veterinární pracoviště zvláštní nároky. Léčba, péče o pacienta 
a krmení musí probíhat na co nejvyšší úrovni, aby uzdravení proběhlo co možná nejdříve.
Světová asociace veterinářů malých zvířat, WSAVA, v roce 2011 ustanovila VýžiVný StAV 
pátým bodem základního hodnocení zdravotního stavu, spolu s teplotou, tepem, 
počtem dechů a bolestí(1). Kritičtí pacienti v tomto nejsou výjimkou. Optimální 
nutriční podpora je u hospitalizovaných i doma léčených pacientů zásadním 
klíčem k úspěchu(2, 3, 4).

Nejmodernější, velmi 
chutná rekonvalescentní 

dieta, která splňuje 
nutriční a energetické 

požadavky kriticky 
nemocných pacientů
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JedINeČNÝ oBSaH  
Beta-1,3/1,6-glukaNů:
Obsah beta-1,3/1,6-glukanů v SPECiFiC™ Recovery Plus Support je mezi rekonvalescentními dietami jedinečný. Beta-1,3/1,6-glukany
se izolují z buněčných stěn pekařských kvasinek a podporují nespecifickou i specifickou imunitu, ovlivňují produkci cytokinů a navíc 
urychlují hojení ran(5).

Návázání beta-1,3/1,6-glukanů aktivuje 

makrofágy a podporuje nespecifickou 

imunitní odpověď.

Molekula  

beta-1,3/1,6-

glukanu

MOLEKULA  
BETA-1,3/1,6-GLUKANU 

NAVÁZANÁ NA 
RECEPTORY MAKROFÁGU

 

Makrofág je stimulován 

k produkci cytokinů, které aktivují 

specifický imunitní systém 

(lymfocyty B a T) k produkci 

imunoglobulinů 1,6 (7, 8).

Výzkumy potvrdily vliv perorálně podávaných beta-1,3/1,6-glukanů na zvýšení plazmatické koncentrace iL-6 a tnF-alfa (pro-zánětlivých 
cytokinů) a snížení koncentrace iL-10 (protizánětlivého cytokinu)(9).
Aby měly beta-1,3/1,6-glukany požadovaný účinek na imunitní systém, vyžaduje jejich izolace a purifikace z pekařských kvasinek speciální 
technologický postup.

HoJeNí 
RaN 

U kritických pacientů často dochází ke katabolismu (převážně bílkovin) a to ještě v období, kdy již
nastává fáze hojení ran. A proto SPECiFiC™ F/C-REC-W Recovery Plus Support zajišťuje zvýšenou 
podporu hojení ran díky obsahu následujících látek:

 Přídavek beta-1,3/1,6-glukanů
 Zvýšený podíl bílkovin
 Zvýšená hladina zinku

alaRM

Makrofág



dIeta vHodNá  
PRo vÝŽIvu SoNdou!

 

Nutriční podpora a rekonvalescence v případech:

Při testech palatability* u zdravých koček byla dieta SPECiFiC™ F/C-REC-W Recovery Plus 
Support výrazně preferována před ostatními rekonvalescentními dietami na trhu.

*Palatabilita byla testována výběrem ze dvou vzorků po dobu 5 dní. Příjem potravy byl měřen 
individuálně u každé kočky. Výsledky v grafu ukazují průměrný příjem SPECiFiC™ F/C-REC-W 

Recovery Plus Support v procentech celkového příjmu krmiva ve srovnání s konkurenčními značkami 
rekonvalescentních diet.

INdIkace

 Dieta je vhodná pro spontánní i asistované krmení.

 SPECiFiC™ F/C-REC-W Recovery Plus Support je velmi chutná forma potravy a podporuje spontánní příjem potravy. 
 Jemná struktura umožňuje též krmení sondou nebo stříkačkou.

 Po rozmíchání se dieta stane tekutější a snadněji prochází stříkačkou nebo sondou. 
 Pokud je nutné použít sondu menšího průměru, lze přidat k obsahu konzervy 1-2 díly vody.

Postoperačních stavů

Posttraumatických stavů

Anorexie

Kachexie

Malnutrice

nádorových onemocnění

Popálenin

Metabolického stresu

Sepse

Jaterní lipidózy koček

Je-li to možné, použijte  
SPECIFIC™ Recovery 

Plus Support již před operací,  
zvláště u podvyživených pacientů.  
Výživný stav pacienta se tak zlepší  

a zvýší se šance na úspěch  
operace (4, 10).

HLAVnÍ REKOnVALESCEntnÍ DiEtY nA tRHU

SPECiFiC™ F/C-REC-W Recovery Plus Support

vyNIkaJící  
cHutNoSt (PalataBIlIta)

tIP



SPecIFIc™ F/c-Rec-W 
RecoveRy PluS 
SuPPoRt Je...

…dieta, vyvinutá speciálně pro období kritické  

a intenzívní péče a rekonvalescence.

1 CiD/CiW Digestive Support

2 CPD-S,M/CPW Puppy All Breeds

3 CΩD Omega Plus Support

4 CAD Active

dIety SPecIFIc™ 
PRo PSy 

1 FiD/FiW Digestive Support

2 FPD/FPW Kitten

dIety SPecIFIc™ 
PRo koČky
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Více informací naleznete na www.specificdiet.cz

dIety SPecIFIc™ 
VÝHRADNĚ U VETERiNÁRNÍcH LÉKAŘŮ JiŽ OD ROKU 1988 

…jakmile se stav pacienta zlepšuje a začíná 

sám přijímat potravu, může i nadále dostávat 

SPeCIFIC™ Recovery Plus Support, nebo lze podle 

jeho aktuálního stavu a typu onemocnění přejít na 

některou z alternativních diet SPeCIFIC™.
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1 2dIety SPecIFIc™ 
PRo NáSledNou 
PÉČI...

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


