
Specific® Senior –  
CGD/CGW a FGD/FGW   
+ programy prevence 

Kdy se stává pes a kočka „seniorem“ ? 
• projevy stáří psa závisí na plemeni, na jeho váze a životních podmínkách:

o u gigantických  plemen lze první známky stárnutí pozorovat již okolo 5.roku života, naproti tomu u 
trpasličích a malých plemen až okolo 10.roku života

o obecně uvažujeme o psech jako o seniorech od sedmého roku jejich života
• obecně považujeme kočky za seniory okolo osmého roku jejich života 
• vyšetření v tomto věku je velmi důležité: 

o mnohá onemocnění, která zjistíme včas lze pak lépe léčit a stabilizovat
o pokud se na ně přijde pozdě, mohou už být některá poškození nevratná
o velmi podstatná je také ekonomická stránka – prevence je a vždy bude levnější, než následná léčba

• Komplexu péče o seniora:
o včasné zahájení této péče,
o vyšetření krve (biochemie, hematologie, hormony)  a moči
o další vyšetření (RTG, USG …) 
o úprava stravy

• Složení diety pro seniory: 
o méně energie (prevence obezity) 
o méně bílkovin o vysoké kvalitě (ochrana ledvin)
o snížený obsah sodíku a fosforu (ochrana ledvin a srdce) 
o omega 3 NMK - EPA a DHA (podpora pohybového systému) 
o více vlákniny (FOS & Psyllium – podpora správné funkce zažívání)
o L-karnitin a taurin (spalovač tuků, podpora funkce příčně pruhované svaloviny) 
o vynikající chuť a stravitelnost

Program Prevence

Idexx & Cymedica

  

Věk 
kočky

Lidský 
věk

8 let 48 let

9 let 52 let

10 let 56 let

11 let 60 let

12 let 64 let

13 let 68 let

14 let 72 let

15 let 76 let

16 let 80 let

17 let 84 let

18 let 88 let

19 let 92 let

20 let 96 let

 
Věk psa

pro malá plemena pro střední plemena pro velká plemena pro obří plemena

5 let 49 let

6 let 50 let 55 let

7 let 50 let 55 let 61 let

8 let 53 let 54 let 59 let 66 let

9 let 57 let 58 let 63 let 71 let

10 let 60 let 62 let 67 let 78 let

11 let 64 let 66 let 73 let 85 let

12 let 67 let 70 let 78 let 91 let

13 let 71 let 74 let 82 let 97 let

14 let 76 let 79 let 86 let

15 let 80 let 84 let 91 let

16 let 85 let 89 let 96 let

17 let 90 let 94 let

18 let 95 let 98 let

19 let 99 let

Lidský věk



Specific® CGD-S Senior Small Breed – balení 2,5 kg
Specific® CGD-M Senior Medium Breed – balení 2,5 kg a 7,5 kg
Specific® CGD-XL Senior Large & Giant Breed – balení 14 kg
Specific® CGW Senio All Breeds – balení 6*300 g 
Specific® FGD Senior – balení 1 kg, 2,5 kg 
Specific® FGW Senior – balení 7*100 g 

CGD-XL: 14 kgCGD-S: 2,5 kg CGW: 6x300 gCGD-M: 2,5 kg, 7,5 kg FGD: 2,5 kg FGD: 1 kg FGW: 7 x 100 g

LEDVINY JÁTRA PANKREAS METABOLISMUS
ACIDOBAZICKÁ 
ROVNOVÁHA

HEMATOLOGIE

Močovina (BUN) Bilirubin Glukóza Triglyceridy  Chloridy Velký krevní obraz

Kreatinin ALT/GPT a-Amyláza (psi) Malý krevní obraz

Sodík Alkal. fosfatáza Lipáza (psi) ZÁNĚT SVALSTVO Krevní diferenciál

Draslík g-GT Cholesterol CRP CK Retikulocyty 

Fosfát AST/GPT Fruktosamin LDH

GLDH Vápník ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

Celkový protein Magnesium T4

Albumin

Globulin

Alb/Glob (kočky)

GERIATRICKÝ PROFIL 

Idexx VML – Geriatrický profil 
• stanovuje se v Idexx referenční laboratoři v Německu
• svoz vzorků každý pracovní den 
• výsledky do 24 hodin, resp. v závislosti na sběrném místě 
• k vyšetření je potřeba: 1ml séra + 1-2 ml krve s EDTA + krevní nátěr

GERIATRICKÝ PROFIL 
• Idexx VML laboratoř - Geriatrický profil

o složení: velký krevní rozpočet, UREA, CREA, Na, K, P, celk. bilirubin, ALT, ALP, GGT, AST, GLDH, CB, ALB, ALB/
GLOB, GLOB, GLU, amyláza, lipáza, CHOL, fruktosamin, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, Chloridy a CRP plus T4

o celkem 27 biochemických parametrů

Více informací o produktech SPECIFIC® naleznete na www.specificdiet.cz v sekci Produkty.

Více informací o spektru vyšetření naleznete na www.cymedica.cz v sekci VML. 


