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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFIC® SPOLOČNOSTI   DECHRA

Spoločnosť Dechra je farmaceutická firma so 
sídlom v Anglicku a Dánsku. Viac ako 35 rokov 
sa venuje výskumu, vývoju a výrobe liekov, 
krmív a diét a prípravkov na starostlivosť o 

spoločenské zvieratá. SPECIFIC® krmivá a diéty sú vyvíja-
né v úzkej spolupráci s nezávislými odborníkmi na výživu, 
veterinárnymi univerzitami a veterinárnymi lekármi v praxi. 
Jednotlivé krmivá aj diéty sú neustále zdokonaľované podľa 
najnovších poznatkov vo výžive psov a mačiek. 

SPECIFIC® JE ODBORNÍKOM NA VYUŽI-
TIE ZDRAVÉHO RYBIEHO OLEJA
Všetky krmivá a diéty SPECIFIC® s piktogra-

mom „ryby“ obsahujú dôležité nenasýtené mastné 
kyseliny EPA a DHA z rýb. Použitie týchto surovín 
vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, aby nedošlo k ich 
znehodnoteniu varom alebo nesprávnou konzerváciou. 
Mnoho rokov skúseností s rybami a rybím olejom 
naučilo spoločnosť Dechra ako uchovávať a chrániť 
vysoké hladiny týchto veľmi dôležitých mastných kyse-
lín EPA a DHA v krmivách a diétach SPECIFIC® a tým 
zabezpečiť ich unikátne účinky, ktoré podporujú:

 zdravú kožu a lesklosť srsti
 silný imunitný systém
 zdravie a pohyblivosť kĺbov
 vývoj mozgu a zraku
 zdravú funkciu obličiek a srdca.

RECEPTÚRY SPECIFIC® 

Každé balenie suchého krmiva 
(granule) aj mokrého krmiva 

(konzerva s paštétou) SPECIFIC® obsahuje 
práve takú výživu, akú Vaše zvieratko potrebuje 
– nie viac, nie menej. Prosto to najlepšie pre 
Vášho psa aj mačku, to najľahšie pre Vás! Bez 
umelých farbív alebo látok ovplyvňujúcich chuť.  
Vyrobené v Škandinávii, primárne 
z európskych surovín.

Na výživu Vášho psa a mačky postačuje re-
latívne malý objem krmiva SPECIFIC®, ktorý 
následne zaručí tiež malý objem stolice!

Ďalším bonusom je potom udržanie jeho ideálnej 
telesnej hmotnosti. Stále receptúry jednotlivých krmív aj 

diét SPECIFIC® Vám zaručia udržanie najvyššej kvality 
a navyše budú Vašim miláčikom stále rovnako chutiť.

VYSOKÁ CHUTNOSŤ krmív a diét SPECIFIC® = 
špeciálna technológia výroby. Navyše sú všetky krmivá 
a diéty SPECIFIC® v priebehu vývoja a výroby testova-
né nie len v laboratóriách, ale tiež v skupinách psov 
a mačiek chovaných na testovanie, ďalej na psoch 
a mačkách spolupracujúcich chovateľov a veterinár-
nych lekárov. Tieto testy zaručujú vysokú chutnosť 
a príjem krmiva a diét SPECIFIC® Vašimi miláčikmi. 
Ak Váš pes neprijíma Vami vybraný druh SPECIFIC®, 
poraďte sa so svojím veterinárnym lekárom, ktorý ďalší 
druh SPECIFICu by bol pre Vášho zvieracieho kamaráta 
vhodný a ako mu ho správne ponúknuť.

    Diéty a krmivá SPECIFIC® s týmto 
   piktogramom obsahujú prospešné 
 nenasýtené 3-omega mastné kyseliny 

EPA a DHA z rýb.



VÍTAME VÁS

VÍTAME VÁS
V RODINE SPECIFIC® 

DIÉTY SPECIFIC® SPOLOČNOSTI DECHRA
SPECIFIC® má kompletný sortiment vysoko kvalitných diét, ktoré udržujú dobré zdravie Vášho psa alebo mačky 
alebo im pomáhajú v prípade choroby a pri špeciálnych nutričných požiadavkách. Vždy nájdeme pre Vašu 
mačku či psa vhodnú diétu SPECIFIC® s ohľadom na vek, plemeno, aktivitu alebo ďalšie špeciálne požiadavky.

Hovorí sa: „Ste to, čo jete!“, a to platí i pre Vášho psa či mačku. Vedci znova a znova potvrdzujú, že výživa je 
základným a najdôležitejším „kameňom“ pre správny vývoj a kvalitný život Vašich zvieracích kamarátov. A preto 
by ste mali mať vždy istotu, že svojmu psovi aj mačke ponúkate tú „správnu“ výživu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa krmív a diét SPECIFIC®, prosím poraďte sa so svojím veterinárnym 
lekárom alebo s odborným personálom veterinárnych pracovísk. Ďalšou možnosťou je tiež využiť webovú 
stránku www.specificdiet.sk, kde nájdete mnoho užitočných informácií o krmivách SPECIFIC®.



PORUCHY OBLIČIEK, SRDCA A PEČENE

PRIRODZENÉ STARNUTIE 
Funkcia vnútorných orgánov (obličiek, srdca 
a pečene) sa môže znižovať následkom infekcie 
alebo intoxikácie, ale často je to len následkom 
starnutia. Obličky, srdce a pečeň sa navzájom 
ovplyvňujú. Ak sa zníži srdcový výdaj, obličky 
a pečeň sú menej prekrvované a klesá ich funkcia. 
Ochorenie obličiek môže viesť k hypertenzii 
a väčšej záťaži a stresu srdcového svalu.

„ ZVÝŠENÁ HLADINA
OMEGA-3 MASTNÝCH

KYSELÍN POMÁHA
SPOMAĽOVAŤ POKLES
FUNKCIE OBLIČIEK “

Diéta SPECIFIC® Heart & Kidney Support pre 
psy a mačky berie všetky uvedené
možnosti do úvahy a podporuje funkciu 
obličiek, srdca aj pečene.

ZNÍŽENÁ FUNKCIA OBLIČIEK 
Obličky sú orgánom, ktorý z tela vylučuje odpado-
vé látky a vodu. Dôležité látky (napr. soli a vápnik) 
majú byť v tele udržané v správnej koncentrácii. 
Močom sa vylučujú odpadové látky metabolizmu 
bielkovín, nadbytok minerálnych látok a vody.

Najčastejšie ochorenie obličiek, chronické 
obličkové zlyhanie, sa vyskytuje najmä pri starších 
zvieratách. Znižuje sa ich schopnosť vylučovať 
odpadové látky a udržiavať vodu. Vytvára sa viac 
moču, zviera častejšie močí, čo kompenzuje
zvýšeným pitím. Toxické splodiny sa kumulujú 
v krvnom obehu a zviera ochorie. Stráca chuť 
do jedla, chudne, vracia a objavuje sa zápach 
z ústnej dutiny.

Postihnuté obličky nemôžu byť vyliečené, ale 
správna diéta (ktorá vytvára minimum odpadových 
látok) môže spomaliť rýchlosť poklesu obličkových 
funkcií, zmierniť symptómy a predĺžiť zvieraťu 
život. Správna diéta musí obsahovať málo fosforu, 
soli a bielkovín - krmivá s iným zložením stav 
obličiek výrazne zhoršujú. 

Hypertenzia
Hypoperfúzia
Homeostáza



OCHORENIA OBLIČIEK

PODPORA OBLIČIEK
Štúdie preukázali, že mačky a psy s chronickým 
zlyhaním obličiek žijú dlhšie, ak prejdú na špeciálnu 
obličkovú diétu, ihneď po stanovení tejto diagnózy.

Ak Vaša mačka alebo pes vykazuje príznaky 
obličkového zlyhania, Váš veterinár urobí vyšetrenia 
a odoberie vzorky krvi a moču.
Je stanovená hustota moču, obsah bielkovín 
a toxických splodín 
na potvrdenie
diagnózy.

SPECIFIC®

„OBLIČKOVÁ RECEPTÚRA“

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

PRE PSY
CKW Heart & Kidney Support                               
6 x 300 g

 Obmedzený obsah fosforu spomaľuje pokles 
obličkových funkcií a predlžuje život

 Vďaka zníženej hladine bielkovín sa vytvára menej 
splodín a obličky sú menej zaťažované

 Potreba aminokyselín je pokrytá vysoko kvalitnými 
zdrojmi bielkovín

 Vysoká hladina omega-3 mastných kyselín 
spomaľuje pokles obličkových funkcií

 Redukovaný obsah sodíka (soli) pomáha udržiavať 
správny krvný tlak

 Vyššia hladina vitamínov kompenzuje ich straty 
močom

 Vynikajúca chuť podporuje príjem potravy 
a zabraňuje stratám hmotnosti



OCHORENIA SRDCA

PRÍZNAKY OCHORENIA SRDCA
Srdcový sval pumpuje krv do celého tela a transportuje 
tak kyslík, živiny a odpadové látky. Ak má zviera 
problémy so srdcom, srdcový výdaj nemá dostatočnú
kapacitu. Voda/tekutiny zostávajú v pľúcach, takže 
zviera kašle, má dýchacie ťažkosti a je menej aktívne. 
Pomaly stráca chuť do jedla a chudne. Brušná dutina 
sa môže zväčšovať v dôsledku hromadenia tekutiny.

SPECIFIC® „RECEPTÚRA PODPORUJÚCA
SRDCOVÝ SVAL“

 Redukovaný obsah sodíka (soli) pomáha 
obmedziť hromadenie tekutiny

 Vysoký podiel omega-3 mastných kyselín má 
priaznivý vplyv na zdravý srdcový rytmus, 
krvný tlak a telesnú hmotnosť

 L-karnitín a taurín podporujú srdcovú funkciu
 Vyššia hladina vitamínov kompenzuje ich straty 

močom (pri podávaní diuretík)
 Vďaka zníženej hladine fosforu a bielkovín a tiež 

vďaka vysoko kvalitným bielkovinám sa znižuje 
zaťaženie obličiek

 Vynikající chuť podporuje příjem potravy

Diéta SPECIFIC® Heart & Kidney Support 
pre psy a mačky je ideálnou voľbou pre 
spomalenie zhoršovania závažnosti ochorenia 
srdca. Vášmu zvieraťu zabezpečuje lepšiu 
kvalitu života.

Srdcové ťažkosti sú pri psoch malých a stredných 
plemien typicky vyvolané nedomykavosťou srd-
cových chlopní a pri veľkých plemenách psov 
a mačiek postihnutím srdcového svalu. Ďalšou 

možnou príčinou sú parazitárne ochorenia prenášané 
komármi – dirofilária. Srdcové zlyhanie zvyčajne vedie 
k zníženiu funkcie obličiek a pečene. K srdcovým prob-
lémom sú predisponované zvieratá s nadváhou.

Štúdie preukázali, že psy so srdcovým 
zlyhaním žijú dlhšie, ak dostávajú vysoké

hladiny omega-3 mastných kyselín.

DIÉTA A SRDCOVÉ FUNKCIE
Nedostatok taurínu pri mačkách a L-karnitínu 
pri psoch môže vyvolať srdcovú poruchu. Vysoký 
príjem soli zhoršuje hromadenie tekutín v tele, 
pretože soľ viaže vodu.

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

PRE PSY
CΩD Omega Plus Support
7.5 kg, 3.5 kg

PRE PSY
CKW Heart & Kidney Support                               
6 x 300 g

Pre psy so srdcovou poruchou, zadržovaním tekutín 
a so stratou hmotnosti, bez súbežného postihnutia 
obličiek, je vhodná diéta SPECIFIC® CΩD Omega 
Plus Support. Má nízky obsah soli, vysoký obsah 
energie a omega-3 mastných kyselín.



SPECIFIC® „RECEPTÚRA
PODPORUJÚCA PEČEŇ“

 Redukovaný obsah bielkovín minimalizuje 
množstvo odpadových látok

 Potrebu bielkovín pokrývajú vysoko kvalitné zdroje
 Redukovaný obsah sodíka (soli) pomáha obmedziť 

hromadenie tekutiny
 Redukovaný obsah medi obmedzuje jej kumuláciu 

v pečeni
 Vysoký podiel omega-3 mastných kyselín má 

priaznivý vplyv na pacientov so zápalovým ocho-
rením pečene

• Vynikající chuť podporuje příjem potravy

OCHORENIA PEČENE

PODPORA PEČENE 
Pečeň je životne dôležitým orgánom v procese 
trávenia a metabolizmu: je to detoxikačné centrum 
organizmu. Prebieha v nich napríklad premena 
odpadových látok metabolizmu bielkovín (amoniaku) na 
močovinu, ktorú potom obličky vylučujú z tela močom.

Ak má Váš pes alebo mačka problémy s pečeňou, môže 
pomaly stratiť apetít  a chudnúť, viac pije alebo má 
hnačky a vracia. Na potvrdenie diagnózy je nutné
nechať zviera vyšetriť veterinárnym lekárom. 
Veterinárne pracovisko odoberie vzorky krvi a moču 
a vyšetrí pečeňové parametre, hladinu bielkovín 
a odpadových látok. Niekedy je potrebné pristúpiť aj 
k zložitejším testom.

Diéta SPECIFIC® Heart & Kidney 
Support pre psy a SPECIFIC®

Kidney Support pre mačky 
je väčšinou prvou voľbou pri 
ťažkostiach s pečeňou. Avšak 
príčiny poruchy pečene sú 

veľmi rozdielne a niektoré 
ochorenia môžu vyžadovať 

inú diétu SPECIFIC® . Váš 
veterinárny lekár Vám 

najlepšie poradí s jej 
výberom.

„ PEČEŇ JE         ŽIVOTNE
DÔLEŽITÝM ORGÁNOM
PRE TRÁVENIE POTRAVY

A METABOLIZMUS. “

PRE MAČKY
FKW Kidney Support                               
7 x 100 g

PRE MAČKY
FKD Kidney Support                               
3 kg, 1 kg

Diéty SPECIFIC® s týmto piktogramom obsa-
hujú vysoké hladiny prospešných omega-3 
mastných kyselín EPA a DHA z rýb. 



OCHORENIA MOČOVÉHO TRAKTU

OCHORENIA MOČOVÉHO TRAKTU

Močenie je prirodzenou súčasťou každodenného života
Vášho zvieraťa a nemali by ho sprevádzať žiadne ťaž-
kosti. Moč sa tvorí v obličkách, hromadí sa v močovom 
mechúre a pri močení odchádza močovou rúrou. Ob-
sahuje vodu, rozpustené odpadové látky metabolizmu 
bielkovín a nadbytočné minerálne látky.
 

Príznaky a príčiny problémov s močením môžu byť 
rozmanité. Pri podráždení močového mechúra alebo pri 
jeho infekcii trpí zviera častým nutkaním na močenie.
Močový piesok alebo kamene môžu vyvolať podráž-
denie, bolesť alebo spôsobovať zníženú priechodnosť 
močových ciest, čo spôsobí zmeny správania sa 
zvieraťa. Pacienti sa častejšie čistia v oblasti genitálií a 
mačky niekedy močia mimo svoju toaletu.

K blokáde urolitom (močovým kameňom) sú zvyčajne 
náchylnejšie samce, pretože majú dlhú a úzku močovú 
rúru. Zviera sa nie je schopné vymočiť.
Zadržovaný moč a splodiny majú celkový vplyv na 
organizmus a preplnený močový mechúr je bolestivý. 
V takých prípadoch musí byť čo najrýchlejšie 
(v hodinách) vyhľadaná  veterinárna pomoc, pretože 
akútne hrozí pretrhnutie močového mechúra, 
intoxikácia organizmu a uhynutie zvieraťa.

IDIOPATICKÁ CYSTITÍDA
Väčšina mačiek s problémami s močením má podráždený
močový mechúr bez prítomnosti bakteriálnej infekcie
alebo urolitov. Tento stav sa nazýva idiopatická cystitída
alebo zápal močového mechúra neznámej príčiny. 

PROSTATA SEMENÍKY

MOČOVÝ MECHÚR MOČOVÁ RÚRA

MOČOVODYOBLIČKY

MOČOVÝ TRAKT PSA: 

„ PRI PODRÁŽDENÍ ALEBO
INFEKCII MOČOVÉHO ME-
CHÚRA TRPÍ ZVIERA ČASTÝM
NUTKANÍM NA MOČENIE.“



OCHORENIA MOČOVÉHO TRAKTU

MOČOVÉ KAMENE
Močové kamene (urolity) vznikajú, ak je v moči viac odpadových
látok, ako môže byť rozpustených. Typicky ide o horčík, fosfor, vápnik
a metabolity bielkovín.

Aby mohol byť odhalený pôvod ochorenia močových ciest, musí
veterinárny lekár vylúčiť alebo potvrdiť prítomnosť urolitov, kryštálov
a/alebo bakteriálnu infekciu. Zahŕňa to klinické vyšetrenie, vyšetrenie
moču, mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu, röntgenologické
a sonografické vyšetrenie alebo analýzu konkrementov.

Kamene z močového mechúra: struvity
a kalciumoxaláty.

Močové kamene môžu byť veľmi malé a zreteľné
len pri mikroskopickom vyšetrení močového 
sedimentu.

Všetky krmivá pre psy a mačky obsahujú minerálne lát-
ky, bielkoviny a vodu a tiež ovplyvňujú pH moču. Ideálne 
krmivo je vysoko stráviteľné a poskytuje dostatok živín, 
a zároveň z neho vzniká minimum odpadových látok, 
ktoré musia obličky vylúčiť.

Voľbou správnej diéty môžete významne podpo-
riť správnu funkciu močového traktu Vášho
zvieraťa a znížiť tak riziko problémov 
s močovými kameňmi.

MAČKY POCHÁDZAJÚ Z PÚŠTÍ SEVERNEJ AMERIKY 
Pijú málo a produkujú malé množstvo koncentrovaného moču.
Majú preto vrodenú predispozíciu pre vznik močových kameňov.



MOČOVÉ KAMENE PRI PSOCH

STRUVITOVÉ KAMENE PRI PSOCH 
Struvity sú najbežnejšie močové kamene pri psoch.

Vznikajú pri nadmernej koncentrácii horčíka a fosforu

v málo kyslom až zásaditom moči.

Struvity sú často spojené s bakteriálnou infekciou

močových ciest, ktorá podporuje vznik zásaditého 

moču. Preto sa veľmi často musí použiť liečba antibi-

otikami (hlavne pri sukách) a moč „okysliť“ správnou 

diétou.

  SPECIFIC®  
„PROTISTRUVITOVÁ RECEPTÚRA“

 Znížený obsah horčíka a fosforu napomáha
 rozpúšťaniu struvitov a zabraňuje ich 

vzniku
 pH moču sa udržuje nízke, a preto sa struvity

 lepšie rozpúšťajú
 Zvýšený obsah sodíka podporuje pitie a moče-

nie
 Kompletná a vyvážená diéta
 Vysoký podiel omega-3 mastných kyselín má

 priaznivý vplyv taktiež na lepší stav kĺbov, 
kože a srsti

„  MOČOVÉ KAMENE?
MÔŽE POMÔCŤ DIÉTA

SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM
MINERÁLOV “

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



MOČOVÉ KAMENE PRI PSOCH

OSTATNÉ MOČOVÉ KAMENE
Kalciumoxalátové kamene (druhé najčastejšie) sa tvoria v moči

s nadmerným obsahom vápnika a šťavelanu. Nie je ich možné 

rozpustiť a často musia byť odstránené chirurgicky. Diéty SPECIFIC® 

pomáhajú predchádzať vzniku nových urolitov.

Vzácnejšie sa vyskytujú cystínové močové kamene, ktoré vznikajú

v kyslom moči z metabolitov bielkovín. Niektoré plemená majú 

k tomuto ochoreniu genetickú predispozíciu.

AKO POMÔCŤ V PRÍPADE VÝSKYTU
URÁTOVÝCH KAMEŇOV:
Pre psy s urátovými močovými kameňmi je
odporúčaná diéta SPECIFIC® CDD Food Allergy 

Management. Nižší obsah bielkovín a nižšie pH

(kyslosť) moču napomáha rozpúšťaniu urátových

kameňov a zabraňuje vzniku nových. Obsahuje 

vajcia a ryžu a má preto veľmi nízky obsah purínu 

(stavebný kameň urátov). V prípade, že má pes 

zároveň chronické ťažkosti so srdcom, obličkami 

alebo pečeňou, alebo ak preferuje konzervy, môže 

Váš veterinár predpísať SPECIFIC® Heart & Kidney 

Support, ktorý má taktiež pozitívny liečebný
aj preventívny vplyv na

urátovú urolitiázu.

„  MOČOVÉ KAMENE?
MÔŽE POMÔCŤ DIÉTA

SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM
MINERÁLOV “

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

PRE PSY
CKW Heart & Kidney Support                               
6 x 300 g

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

AKO POMÔCŤ V PRÍPADE VÝSKYTU
KALCIUMOXALÁTOVÝCH
A CYSTÍNOVÝCH KAMEŇOV:
SPECIFIC® Heart & Kidney Support pre psy 

má zníženú hladinu bielkovín a nižšie pH moču 

(kyslosť). Má preto preventívny efekt na 

vznik nových kalciumoxalátových a cystínových 

kameňov.



MOČOVÉ KAMENE PRI MAČKÁCH

STRUVITOVÉ KAMENE MÔŽU BYŤ ROZPUSTENÉ
Struvity sú najbežnejšie močové kamene.

Vznikajú pri nadmernej koncentrácii horčíka

a fosforu v málo kyslom moči.

  SPECIFIC® 
„PROTISTRUVITOVÁ RECEPTÚRA“

 Znížený obsah horčíka a fosforu

 Moč sa okysľuje, a preto sa struvity lepšie

 rozpúšťajú

 Zvýšený obsah sodíka (soli) podporuje pitie

 a močenie

 Kompletná a vyvážená diéta

„ AK VAŠA MAČKA
TRPÍ STRUVITOVÝMI

KAMEŇMI, MÔŽETE ICH
ROZPÚŠŤAŤ ŠPECIÁLNOU

DIÉTOU SO ZNÍŽENÝM
OBSAHOM MINERÁLOV “

Diéty SPECIFIC® FSD Struvite Dissolution (granule)

a SPECIFIC® FSW Struvite Dissolution (konzerva)

majú špeciálne znížený obsah

minerálnych látok a používajú sa

v období rozpúšťania struvitových

kryštálov

a kameňov

v moči.

PRE MAČKY
FSW Struvite Dissolution                          
7 x 100 g

Mačky majú k problémom s močovými cestami

silný sklon, preto je ochrana močového traktu

súčasťou receptúry niekoľkých diét SPECIFIC®. 

Váš veterinár alebo veterinárny asistent Vám

pomôže s výberom.

PRE MAČKY
FSD Struvite Dissolution                          
1.5 kg



„ OBMEDZENÝ OBSAH
MINERÁLNYCH LÁTOK;
BEZPEČNÁ DIÉTA NA

DLHODOBÉ POUŽITIE “

MOČOVÉ KAMENE PRI MAČKÁCH

PREVENCIA VZNIKU NOVÝCH KAMEŇOV
Ak sa podarilo rozpustiť existujúce struvitové urolity,

je dôležité zabrániť vzniku nových.

Diéty SPECIFIC® FCD Crystal Prevention (granule) 

a SPECIFIC® FCW Crystal Prevention (konzerva) 

chutia a sú zostavené tak, aby bránili vzniku 

struvitových aj kalciumoxalátových kryštálov/

kameňov.

PRE MAČKY
FCW Crystal Prevention                   
7 x 100 g

PRE MAČKY
FCD Crystal Prevention          
3 kg, 1.2 kg

 Znížený obsah horčíka a fosforu
 Dvojaký účinok zabraňuje vzniku ako struvito-

vých, tak kalciumoxalátových kryštálov
 Moč sa okysľuje, a preto sa struvity lepšie 

rozpúšťajú
 Mierny obsah sodíka (soli) chráni obličky
 Bezpečné dlhodobé používanie
 Kompletná a vyvážená diéta  

SPECIFIC® „RECEPTÚRA
NA PREVENCIU TVORBY KRYŠTÁLOV“



ĎALŠIE OCHORENIA MOČOVÉHO TRAKTU PRI MAČKÁCH

KALCIUMOXALÁTOVÉ,
CYSTÍNOVÉ A URÁTOVÉ
KAMENE PRI MAČKÁCH
Vysoká koncentrácia produktov metabolizmu bielkovín
môže pri mačkách podporiť vznik urátových, 
cystínových a kalciumoxalátových kameňov, špeciálne 
ak je moč príliš kyslý.
Kalciumoxalátové kamene sú pri mačkách dosť časté.
Nie je možné ich rozpustiť a musia byť odstránené 
chirurgicky. Správna diéta SPECIFIC® však predchádza 
vzniku nových kalciumoxalátových kameňov.

IDIOPATICKÁ CYSTITÍDA
Mačky môžu trpieť močovými problémami bez prítom-
nosti infekcie alebo močových kameňov. Tento stav 
nazývame idiopatická cystitída a je pri mačkách 
veľmi častá.

Ukázalo sa, že mačkám s idiopatickou cystitídou viac
vyhovuje diéta v konzervách ako granule. Ak Vaša 
mačka trpí týmto problémom, odporúčame diétu 
SPECIFIC® FCW Crystal Prevention alebo SPECIFIC® 

FXW Adult.

 Znížený obsah bielkovín vedie k nižšej 

koncentrácii ich odpadových produktov v moči

 Obsiahnuté bielkoviny sú vysoko kvalitné 

a vysoko stráviteľné a to zabezpečí ich 

dostatok pre všetky potreby organizmu

 Moč je menej kyslý, aby sa zabránilo 

vzniku urátových a cystínových kameňov

 Citrát draselný bráni vytvoreniu kalciumoxalátu

 Kompletná a vyvážená diéta

PRE MAČKY 
FKD Kidney Support                               
3 kg, 1 kg

PRE MAČKY 
FXW Adult         
7 x 100 g

PRE MAČKY 
FCW Crystal Prevention                   
7 x 100 g

PRE MAČKY 
FKW Kidney Support                               
7 x 100 g

Váš veterinárny lekár alebo vyškolený stredný
personál Vám pomôže vybrať správnu diétu
  SPECIFIC® pre Vašu mačku.

SPECIFIC® „RECEPTÚRA
NA PREVENCIU MOČOVÝCH KAMEŇOV“

Diéta SPECIFIC® Kidney Support pre mačky má
znížený obsah bielkovín, čo vedie k nižšej
koncentrácii zložiek, z ktorých sa tvoria
kalciumoxalátové, cystínové a urátové močové
kamene. Moč je menej kyslý, aby sa zabránilo
vzniku urátových a cystínových kameňov.



VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
 Všetci členovia rodiny aj priatelia musia byť oboznámení s diétnymi opatreniami a musia dodržiavať 

odporúčania veterinárneho lekára. 
 Nedávajte svojmu zvieraťu zvyšky od stola a pochúťky. Často obsahujú príliš mnoho sodíka (soli) a tuku.

 Sledujte hmotnosť Vášho zvieraťa a podľa potreby 

prispôsobte denný príjem potravy.

 Zabezpečte, aby zviera malo vždy 

prístup k pitnej vode.
 Kŕmenie podávajte na pokojnom a teplom 

mieste, obmedzte stres počas kŕmenia.

 Dennú dávku rozdeľte a podávajte menšie množstvo potravy 

niekoľkokrát denne, aby bolo zaťaženie obličiek rovnomernejšie 

a kyslosť moču nekolísala.

 Ak Vám veterinárny lekár predpíše lieky, podávajte ich svedomito a to aj keď 

príznaky ochorenia zdanlivo ustúpia.

 Pravidelne berte psa na prechádzky a mačaciu toaletu udržujte v čistote, aby ste 

zabezpečili normálnu frekvenciu močenia.

 V prípade srdcového ochorenia obmedzte telesnú námahu ale súčasne zabráňte 
vzniku nadváhy.

 Ak máte pochybnosti alebo ak sa stav zvieraťa náhle zmení, kontaktujte svojho 

veterinárneho lekára.

ČO JE PRE VAŠE ZVIERA DÔLEŽITÉ 
Predpísaná diéta SPECIFIC® by mala byť pre Vaše zviera

jediným zdrojom potravy, ak Vám veterinárny lekár

nedá iné odporúčania. Diéty sú zostavené pre

zvieratá so špeciálnymi potrebami a sú dostupné

len na veterinárny predpis. Podávanie inej

potravy alebo pochúťok môže znehodnotiť

účinok predpísanej diéty a zhatiť Vašu 

snahu zlepšiť zdravie Vášho zvieraťa.



SPECIFIC® obsahuje vysoké hladiny nenasýtených omega 3 
- mastných kyselín (EPA a DHA) z rybieho oleja, ktoré majú 
priaznivý vplyv na funkcie srdca a obličiek, podporujú 
zdravý vývoj kĺbov a zvyšujú kvalitu kože a srsti.

SPECIFIC® je produktom farmaceutickej firmy Dechra so sídlom v Anglicku 
a Dánsku. Spoločnosť je dlhodobo zameraná na výskum, vývoj a výrobu 
liekov, krmív a diét a veterinárnej kozmetiky pre spoločenské zvieratá.

Viac ako 35 rokov skúseností s výživou 
zdravých aj chorých psov a mačiek.

SPECIFIC® = ZDRAVÁ, VYVÁŽENÁ A ŽIVOT 
PREDLŽUJÚCA VÝŽIVA PRE PSY A MAČKY! 

Stále fixné receptúry a vysoká chutnosť SPECIFICU® 
zabezpečujú, že psy a mačky prijímajú SPECIFIC® 
bez problémov a plne akceptujú každé ďalšie 
balenie.

Výskum, vývoj a výroba SPECIFICU® prebieha 
v spolupráci s nezávislými odborníkmi na výživu, 
veterinárnymi univerzitami a veterinárnymi lekármi.

©Dechra Veterinary Products, August 2009. CVR 10 11 42 41. 
®/™ Trademarks owned by Dechra Veterinary Products A/S. As used herein

Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8,  960 01 Zvolen  
tel:+ 421 45 54 000 40, fax: +421 45 54 000 41, e-mail: info@cymedica.sk, www.cymedica.com

www.specificdiet.sk

SPECIFIC® zabezpečuje kompletnú ponuku vysoko chutných krmív 
pre všetky obdobia života psov a mačiek a liečebné diéty, ktoré 
napomáhajú riešiť jednotlivé ochorenia ovplyvniteľné výživou. 


