
AKO ZISTÍTE, ČI JE 
VÁŠ MAZNÁČIK 
V SPRÁVNEJ 
KONDÍCIÍ

POHLAĎTE HO A UVIDÍTE
Budete posudzovať tieto hlavné oblasti: krk, hrudník, brucho a pás.
Dlaňami prejdite cez jeho hrudný kôš smerom od hlavy dozadu – cítite jeho rebrá?  
Pozrite sa naňho zhora - aké výrazné zúženie / pás - vidíte medzi hrudníkom a zadnou časťou?

Veľmi vy-
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Obezita

Pes Mačka

Pokiaľ  Váš maznáčik patrí do kategórie veľmi vychudnutý / vychudnutý alebo do kategórie s nadváhou / obezi-
tou, popr. si nie ste istí vyhodnotením výsledku, navštívte svojho veterinárneho lekára. Predídete tým množstvu  
komplikácií, ktoré často s výkyvom váhy súvisia. Porozprávajte sa so svojím veterinárnym lekárom alebo  
veterinárnou sestrou. 

Pre pacientov s nadváhou / obezitou sa odporúča použiť: 
SPECIFIC® Weight Reduction (pre psy granule CRD-1 a konzervy  
CRW, pre mačky granule FRD a konzervy FRW) alebo SPECIFIC® 
Weight Control (pre psy granule CRD-2 a pre mačky granule FXD).  

Ponúkame tiež vhodné pochúťky – viac na www.specificdiet.sk

www.specificdiet.sk

Rebrá, chrbtica a kosti sú ľahko viditeľné na diaľku. 
Nepozorujeme žiadny telesný tuk, ale zisťujeme stratu 

svalovej hmoty. Zviera vyzerá veľmi chudo a je kostnané.

Rebrá, chrbtica a kosti sú ľahko palpovateľné. Pri pohľade 
zhora je pás ľahko rozpoznateľný a pri pohľade zo strany 

je brucho stiahnuté. Zviera pôsobí štíhlym,krehkým až 
chudým dojmom.

Rebrá, chrbtica a kosti sú ľahko palpovateľné, ale 
väčšinou ich nie je vidieť. Pri pohľade zhora je viditeľný 

pás, brucho je zdvihnuté a pri pohľade zboku nie je 
ochabnuté. Normálny,ideálny a zdanlivo svalnatý vzhľad.

Rebrá, chrbtica a kostné výčnelky sú ťažko palpovateľné a často skryté 
pod ložiská tuku. Pri pohľade zhora je pás roztiahnutý alebo často 

hruškovitý. Pri pohľade zo strany brucho klesá. Na bedrách , na základni 
chvosta a hrudníka sa obvykle vyskytujú ložiská tuku. Na zvierati je 
viditeľná nadváha, pôsobí mohutným, hrubým dojmom, je tučné. 

Veľké ukladanie tuku na hrudníku, chrbte, báze chvosta a zadných 
končatinách. Brucho je výrazne poklesnuté pri pohľade z boku. Pri 

pohľade zhora nevidíme žiadny pás, hrudník a brucho splývajú 
v jeden veľký celok. Zviera vyvoláva dojem, že je opuchnuté.
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