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MALÁ PRAXE

PRAKTICKÉ POZNATKY A EVALUACE 
PREPARÁTŮ ŘADY MERVUE  

OD FIRMY CYMEDICA   

Řada preparátů fa Mervue dle 
našich zkušeností dostatečně 

a snadno pokrývá standardní oblasti 
nejen v prevenci, ale při správném 

uchopení lze nalézt využití 
v léčebných postupech. 

Zpracoval MVDr. Zahrádka František  č.k. 3521
                     Veterinární  ordinace, Pod Bručnou 1  Plzeň 

V  současné době je portfolio veterinárních doplňků s  obsahem 
suplementů minerálů, limitovaných aminokyselin a vita komplexů, 

velmi pestré. Zcela logicky pak masírování cílového klienta reklamou 
v multimediálních a komunikačních technologiích je důvodem k vzni-
ku statusu „ samo-edukace a  erudice chovatelů“. Takto připravený 
klient se stává nepsanou výzvou pro veterinárního lékaře. Zkušenost 
klinických postřehů je pak jediným motivačním prvkem pro veteri-
nární pracovníky, na  kterém je možné ordinaci a  doporučení těchto 
preparátů akceptovat. Naše formativní hodnocení preparátů fa Mervue 
zastoupené v ČR firmou Cymedica je založena na následovných vypo-
zorovaných aspektech, které jsou relevantní argumentací pro komuni-
kaci s klientem.

1. Jedná se o preparáty, které přirozenou cestou doplňují standardní 
krmnou dávku a tím vyvažují rovnováhu potřebných prvků (vitamí-
nů, minerálů, nutrientů atd.).

2. Informace, že základní komponenty jsou získávány bez zásahu 
a úpravy a označení „NON GMO“, je s podivem u klientů přijímána 
velmi kladně.

3. Vysoká paliabilita preparátů ve  formě pasty je přínosem hlavně 
pro majitele, kteří se v  domácím prostředí velmi často potýkají 
s problematikou neochoty příjmu celé řady preparátů. Problém se 
týká hlavně těch preparátů, které je nutné podávat dlouhodobě a již 
po několika dnech se u zvířecího pacienta začíná objevovat neocho-
ta příjmu, fobické reakce z  manipulace, čímž se plánovaný záměr 
stává kontraproduktivní a  velice často končí rezignací chovatele 
a ukončení medikace.

4. Aplikační forma-pasta zajišťuje relativně snadnou aplikaci i u pro-
blematických pacientů, z nichž kočky díky přirozené revoltě vedou 
prim. Zde aplikace pasty ať přímo do tlamy nebo na končetiny, kdy 
se využívá přirozeného projevu čištění, je snadnou a  nenásilnou 
formou k dosažení cíle.

5. Homogenizace pastového základu je díky průběhu trávení optimál-
ně zpracovávána a navíc velmi dobrá mísitelnost nejen se stravou 
je chovateli často využívána. Pak díky struktuře zajištěná rychlá 
resorpce v trávicím traktu nás vede k závěru, že lze očekávat i vyšší 
procento využití účinných látek. Jako plus lze akceptovat tedy for-
mu účinné látky se snadnou disolvencí v trávicím traktu a tím brzké 
využití postiženým orgánovým komplexem.
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6. Velmi dobré zpracování dávkování v  piktogramech a  srozumitel-
né grafické popisky si díky své didaktické formě získávají oblibu 
u chovatelů.

Následovná evaluace se týká preparátů:

A) ProBio® pasta – nejčastější preparát používaný v ordinaci, nejen jako 
součást standardní léčby onemocnění trávicího traktu, ale i standardní 
doplněk antibiotické medikace u jiných orgánových systémů. Stejně ak-
ceptovatelný u rostoucích mláďat v rizikovém období zrání imunitního 
systému (primární imunita se rodí v trávicím traktu).

B) SuperCoat® pasta – nejčastěji doporučováno a ordinováno u klinic-
ky patrných kožních onemocnění a  to díky objemu a velikosti balení 
v počáteční fázi onemocnění. Standardně do prvních patrných viditel-
ných změn vedoucích k správně stanovené diagnose a projevů úspěšné 
medikace. Tj. po  dobu prvních kontrol. Zde pak cena a  množství 
preparátu upozadňuje preparát k  dlouhodobému používání, které je 
u  kožních onemocnění základem úspěchu. U  některých kočičích pa-
cientů (cca 40% ) je u tohoto preparátu problém se salivací po aplikaci 
a pravděpodobnost vzniku averse k chovateli díky spojitosti s aplikací.

C) Elite Flex Forte® pasta – shodný postup a  hodnocení nejen díky 
objemu a ceně jako u preparátu SuperCoat®. S úspěchem je tento prepa-
rát používán u mláďat při tzv. vytvrzení chrupavek při stavění uší. Jako 
negativum je dle naší zkušenosti absence v  tomto komplexu kyseliny 
askorbové v stimulační dávce pro sanaci a regeneraci pohybového sys-
tému zvířat.

D) MultiBoost® pasta – tento preparát standardně doplňuje nárazové 
dorovnání nejen vitamínů a minerálů, ale i dalších a to i energetických 
suplementů. Je využíván u celé řady dysbalantních zdravotních stavů, 

stejně tak ale i při preventivních korekcích nejen v myšlení chovatele, 
ale i veterinárních pracovníků. Zde vítězí aplikační forma a složení nad 
cílenou aplikací. 

Tato řada preparátů fa Mervue dle našich zkušeností dostatečně 
a snadno pokrývá standardní oblasti nejen v prevenci, ale při správném 
uchopení lze nalézt využití v léčebných postupech.

Tedy na  základě výše uvedených poznatků lze sumativním aspektem 
vyzdvihnout skutečnost, že tyto preparáty lze doporučit jako doplněk 
standardního portfolia běžné veterinární ordinace.
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