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Definovaná výživa u psov a mačiek 
je základnou súčasťou podpornej 

terapie. Správna voľba krmiva a diéty 
je najlepšou prevenciou vzniku ďalších 

ochorení.   
Vyberáme z najčastejších dotazov od majiteľov

Z materiálu spoločnosti Dechra pripravila Mgr. Marcela Mandelíková

VÝŽIVA AKO SÚČASŤ TERAPIE  

ALERGIA
Dotaz: Viac ako 3 mesiace riešime problém, ktorý sa začal s análnymi 
žľazami. Vždy po cca 4 týždňoch vytlačenia sekrétu z análnych vačkov 
sa problém znova zopakoval. Sekrét bol sfarbený na zeleno, v malom 
množstve. Po treťom, opakovanom vytlačení veterinár nasadil ATB. 
Zároveň sa u psíka vytvorila červená vyrážka na vnútornej strane steh-
na a na bruchu. Prvá aplikácia ATB bola neúčinná, veterinár nasadil iné 
ATB, po ktorých sa   stav môjho psíka zlepšil. Po ukončení 12 dňovej 
ATB liečby sa po 4 dňoch problémy vrátili. U môjho psíka som pozoro-
vala intenzívne škrabanie a lízanie. Veterinár opäť aplikoval do análnych 
vačkov ATB spolu s kortikoidmi. Aj napriek tomu sa stav zhoršil. Bola 
som zúfalá. U môjho psíka som 2 dni pozorovala intenzívne škrabanie 
a bol viditeľne malátny. Tretí deň sa jeho škrabanie zmiernilo ,ale na 
hrudníku sa mu objavila rozsiahla červená škvrna so žltými chrastami. 
Na základe týchto príznakov veterinár vyjadril podozrenie na alergiu 
buď z krmiva alebo z prostredia, alergia na podané liečivo. Doporučil 
nám hypoalergénnu diétu. Aká diéta by bola vhodná pre môjho psíka?
Odpoveď: Pokiaľ je teda hlavnou príčinou popisovaného problému po-
travová alergia, hypoalergénna diéta Speciific™ CDD-HY Food Allergen 
Management by určite mohla pomôcť. Diéta Specific™ CDD-HY je po-
stavená na hydrolyzovanej bielkovine z lososa a nehydrolyzovanej ryži.
Avšak ak by sa jednalo o kombinovanú alergiu (potravová alergia & ato-
pia), bola by vhodnejšia diéta Specific™ COD-HY (granule) a COW-HY 
(konzerva) Allergen Management Plus, ktorá obsahuje hydrolyzovanú 
bielkovinu z lososa a nehydrolyzovanú ryžu, a zároveň je charakteris-
tická vysokým podielom omega nenasýtených mastných kyselín, ktoré 
vedia tlmiť zápalové procesy v tele.
Konzervu COW-HY môžete používať aj s  CDD-HY, napríklad ako 
maškrtu alebo doplnok stravy. Pokiaľ by však konzervy bolo veľa, je 
potrebné znížiť dennú dávku granúl – informácie v tabuľke nižšie.

Prepočet dennej kŕmnej dávky granúl  
pri súčasnom používaní konzerv/kapsičiek

Druh Granule Doporučene 
pre

Konzerva / 
kapsička

Zníženie dávky granúl v 
gramoch pri dokrmovaní 
konzervami/kapsičkami

Pes CΩD-HY
Allergen 

Managment 
Plus 

CΩW-HY 1 x 300 g konzervy CΩW-HY 
nahradí 109 g CΩD-HY

STRUVITY
Dotaz: Mám 6 mesačnú fenku a pred viac ako týždňom jej boli v moči 
nájdené struvity ,mala vyššie pH moču. Veterinár nasadil ATB a pastu 

Uro-Pet na zníženie pH. Pri kontrole mala už málo struvitov v moči, ale 
pretrvávalo stále vysoké pH v moči (9). Pokračovali sme v nastavenej 
liečbe. Za týždeň sme išli na kontrolu. Veterinár mi doporučil získať 
informácie o struvitovej diéte. Bohužiaľ všetko čo som našla na inter-
nete sú diéty pre dospelých psov a nie pre šteňatá. Akú diétu by ste mi 
doporučili?
Odpoveď: Naša špeciálna diéta proti vzniku struvitov je tiež určená pre 
dospelých jedincov. V minulosti sme niekoľkokrát riešili rovnaký dotaz, 
ako je Váš a konzultovali ich s výrobcom a jeho výživovými špecialista-
mi. Najviac bude závisieť na rozhodnutí veterinára, ktorý musí posúdiť, 
či išlo „len“ o juvenilný zápal močového mechúra, ktorý sa prejavoval 
tiež vznikom struvitov alebo sa jedná naozaj o poruchu metabolizmu 
jedinca. Ak by trval na používaní antistruvitovej diéty, je viac možností:
• Váš pes nepatrí medzi gigantické plemená a  vek 6 mesiacov už 

umožňuje použitie diéty Specific™ CCD Struvite Management. 
Podmienkou je pravidelná kontrola u  veterinára v  intervaloch cca 
6 týždňov, zameraná na kontrolu rastu a vznik prípadnej panostitídy.

• Použitie diéty Specific™ CCD Struvite Management pre psov 
v pomere 1:1 s diétou Specific™ FCD-L Crystal management Light pre 
mačky, táto diéta pokryje potrebu bielkovín a vápnik pre intenzívny 
rast (využívané u  gigantických plemien). Avšak za najdôležitejšie 
považujeme potvrdenie diagnózy, pretože ak by sa potvrdila varianta 
č.2 (metabolická porucha), musí Váš pes používať špeciálnu diétu 
dlhodobo, resp. doživotne.

A to by bola škoda, ak by sa jednalo „len“ o zápal močového mechúra. 
Po ukončení intenzivného rastu je možné výhradne používať Specific™ 
CCD Struvite management. 

STRUVITOVÉ KAMENE

    

MANAGEMENT UROLITIÁZY S DIETAMI SPECIFIC™
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KRYŠTÁLY-
MIKROSKOPICKÉ

ZOBRAZENIE

PRO PSY

PRO KOČKY

KAMENE 
(VZHĽAD SA MÔŽE LÍŠIŤ!)

pH MOČU A HODNOTA
DENZITY PRI RTG

TYP KRYSTALU

ZÁSADITÉ 
+ AŽ ++++

KYSELÉ-ZÁSADITÉ
++ AŽ ++++

KYSELÉ-NEUTRÁLNÍ
+ AŽ ++

KYSELÉ-NEUTRÁLNÍ
0 AŽ ++

ANALÝZA MOČOVÝCH KAMENŮ

KALCIUM OXALÁT URÁT CYSTIN

SPECIFIC™ 
CCD STRUVITE 
MANAGEMENT 

SPECIFIC™ 
CCD STRUVITE 
MANAGEMENT 

Rozpouštění: Redukce návratu:
SPECIFIC™ CKD & CKW
HEART & KIDNEY SUPPORT 

První volba:
SPECIFIC™ CDD FOOD 
ALLERGEN MANAGEMENT
SPECIFIC™ CKD & CKW
HEART & KIDNEY SUPPORT 

První volba:
SPECIFIC™ CDD FOOD 
ALLERGEN MANAGEMENT
SPECIFIC™ CKD & CKW 
HEART & KIDNEY SUPPORT

Rozpouštění: Redukce návratu:

SPECIFIC™ 
CKD & CKW HEART 
& KIDNEY SUPPORT 

SPECIFIC™ 
CKD & CKW HEART 
& KIDNEY SUPPORT 

Rozpouštění: Redukce návratu:

SPECIFIC™ FKD, FKW & FKW-P
KIDNEY SUPPORT 

Redukce návratu:

STRUVIT

Rozpouš-
tění: 

Redukce 
návratu:

Redukce ná-
vratu
(obézní):

SPECIFIC™  FCD, 
FCD-L, FCW & 
FCW-P CRYSTAL 
MANAGEMENT
& FSW STRUVI-
TE DISSOLU-
TION

SPECIFIC™ 
FCD, FCW & 
FCW-P CRY-
STAL MANAGE-
MENT 

SPECIFIC™

FCD-L CRYSTAL 
MANAGEMENT 
LIGHT
SPECIFIC™ FRD 
WEIGHT REDUCTION

SPECIFIC™ 
FKD, FKW & FKW-P
KIDNEY SUPPORT 

SPECIFIC™ 
FKD, FKW & FKW-P
KIDNEY SUPPORT 

Rozpouštění: Redukce návratu:
SPECIFIC™ 
FKD, FKW & FKW-P
KIDNEY SUPPORT 

SPECIFIC™ 
FKD, FKW & FKW-P
KIDNEY SUPPORT  

Rozpouštění: Redukce návratu:

Redukce návratu:

MALÁ PRAXE
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REDUKCIA HMOTNOSTI 
Dotaz: Máme austrálskeho ovčiaka, ktorý má nadváhu, váži 40 kg a po-
treboval by schudnúť na 35 kg. Vo veku 1 rok bol kastrovaný. Mal veľa 
pohybu, ale zrejme som mu dávala zbytočne tučné granule a pochutiny. 
Bohužiaľ cca posledný pol rok liečime bicipitídu, stále sa mu krívanie 
vracia, takže má obmedzený pohyb. Na kĺby mu dávame Alavis s ka-
nabisom a Geloren. Skúšali sme preliečiť aj rehabilitáciami a laserom. 
Teraz mu dávam granule, ktoré sú vyrábané pre náš trh v Poľsku a navy-
še neviem, čo žerie, pretože zloženie je zakódované do názvov, ktorým 
nerozumiem. Môjmu psíkovi vôbec nechutia, prvých 14 dní schudol len 
o 1 kg, teraz už nezožerie ani celú krmnú dávku a napriek tomu 0,5 kg 
pribral. Chcem pre môjho psíka to najlepšie, poradíte mi prosím? A ešte 
prosím o info, kde sa Vaše granule vyrábajú?

Odpoveď: Z ponuky diét Specific by pre Vášho psa bola najvhodnej-
šia diéta Specific™ Weight Reduction ... granule majú skratku CRD-1 
a konzervy s paštétou CRW-1. Granule sa vyrábajú v Belgicku a konzer-
vy v Dánsku, suroviny získavame zo škandinávskych krajín.

Na našich webových stránkach www.specificdiet.cz je potom odpo-
rúčanie, ako kŕmiť ... v tabuľke si nájdete cieľovú váhu a správny stĺpec 
(redukcia hmotnosti). Granule možno rozdeliť aj na dávku 2x denne. 
Ak by ste pridávali konzervu, je potrebné množstvo granúl obmedziť. 
1x300  g konzerva CRW-1 nahradí 72 g granúl CRD-1. Môžete ale 
samozrejme konzervu vynechať, dávať občas alebo použiť len jej časť. 
Granule CRD-1 väčšina chovateľov opisuje ako veľmi chutné, veteri-
nári ich majú radi preto, že nielen redukujú hmotnosť a  znižujú tuk 
v tele, ale zároveň podporujú vznik novej svalovej hmoty, čo je hlavne 
u starších jedincov veľmi dôležité. Ako náhle dosiahnete požadovanú 
hmotnosť, môžete v tejto diéte buď pokračovať s  tým, že si v tabuľke 
nájdete stĺpček pre „normálnu hmotnosť“, alebo môžete prejsť na udr-
žiavaciu diétu Specific™ CRD-2 Weight Control. Jej výhodou je o niečo 
nižšia obstarávacia cena a  menej trusu produkovaného zvieraťom - 
dôvodom je cca polovičný obsah vlákniny ako je v CRD-1. V ponuke 
máme aj „maškrty“ s názvom Specific Healthy Treats CT-H, ktoré sú 
zlisované do tvaru kociek a dajú sa použiť ako odmena pri výcviku psa, 
ktorý chudne. Opäť je doporučené znížiť dennú kŕmnu dávku - 5 kociek 
CT-H nahradí 11 g CRD-1.

* ** ***

Cukrovka Redukcia váhy

kg g g g

2.5 75 65 40

5 120 110 65

10 205 185 110

15 280 255 150

20 345 315 190

25 410 370 220

30 470 425 255

35 525 475 285

40 585 525 315

50 690 625 375

60 790 715 430

70 885 800 480

80 980 885 530

*  Normálne psy, psy s cukrovkou/diabetes mellitus/
** Udržiavanie hmotnosti so sklonom k obezite
***  Znižovanie hmotnosti obéznych psov

TRÁVIACE PROBLÉMY
Dotaz: Anglický kokeršpaniel, vek 11,5 roka, s tráviacimi problémami, 
ktoré sa prejavujú hlavne plynatosťou a pomalým trávením. Pred 2 rok-
mi prekonal torziu žalúdka s  následným chirurgickým odstránením 
sleziny. Po roku sa stav skomplikoval. Veterinár diagnostikoval opäť 
čiastočnú torziu s dilatáciou žalúdka. Žalúdok bol fixovaný k brušnej 
stene a neskôr k hrudníku. Po operácii sme podávali psíkovi CIW diges-
tive support,s ktorým krmíme dodnes. Chcel by som sa opýtať, či táto 
diéta je dočasná alebo je možné konzervy podávať dlhodobo ako hlavný 
zdroj potravy. Na podporu trávenia psíkovi podávame Degan a Itoprit. 

Odpoveď: Specific CIW Digestive Support je možné podávať dlhodobo, 
v podstate doživotne. Je vhodné sledovať celkový zdravotný stav pacien-
ta s ohľadom na funkciu obličiek, pečene a srdca a to aspoň 1x ročne 
pomocou vyšetrenia krvi. Avšak kŕmiť anglického kokeršpaniela len 
konzervou CIW bude pomerne finančne náročné. Konzervy sú vše-
obecne drahšie, na druhej strane obsahujú pomerne veľké množstvo 
vody. Je teda možné použiť aj granule Specific CID, ktoré majú rovnaké 
zloženie. Tieto granule je možné pri Vami popísaných problémoch roz-
deliť do niekoľkých porcií za deň (kľudne 3-4x ak to denný režim rodiny 
umožňuje), ďalej je možné tieto granule podávať vlhčené alebo mokré 
- tu ale pozor, aby pes prijal všetko naraz v  rozmedzí cca 10 minút, 
zvyšné krmivo sa musí z misky odstrániť. Ak by ste si zvolili túto cestu, 
prelejte granule menším množstvom teplej vody (nie horúce - ideálne je 
tak 40-50 ° C), nechajte stáť cca 5 minút pri izbovej teplote, kedy granule 
zvlhnú a teplota klesne pod 37 ° C a už nebudú pre psa horúce.

ZOZNAM PRODUKTOV, INDIKÁCIE, ZLOŽENIE, DÁVKOVANIE  
nájdete na www.specificdiet.cz

MALÁ PRAXE


