
SPECIFICTM CDD FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Potravinové alergie a potravinové intolerancie, ktoré majú všeobecne za následok dermatologické alebo gastro-
intestinálne ťažkosti

 £ Exokrinná pankreatická nedostatočnosť (EPI)
 £ Zažívacie problémy spojené s hnačkou, vracaním a plynatosťou
 £ Malabsorpcia / maldigescia

Diéta obsahuje obmedzené množstvo surovín a je založená na vajciach a ryži. Obe 
tieto suroviny majú minimálnu alergénnosť a sú vďaka tomu veľmi vhodné na výrobu 
hypoalergénnych krmív.

Veľmi vysoká kvalita a stráviteľnosť použitých surovín v krmive, vhodná voľba predovšetkým 
pre pacienta trpiaceho hnačkou pochádzajúcou z tenkého čreva.

Psyllium je rozpustná, napučiavajúca vláknina tvorí gél a udržiava  niekoľkonásobne vyššie 
množstvo vody. Má pozitívny vplyv na trávenie a aktivitu čriev.

Purín je prekurzorom tvorby urátových kryštálov. Vďaka veľmi nízkemu obsahu purínov 
v kombinácii s nízkym obsahom bielkovín a podporou alkalického pH moču je diéta prvá 
voľba na redukciu tvorby urátových kryštálov.
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SPECIFICTM CDD FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ CDD Food Allergen Management je kompletná, 

vyvážená hypoalergénna diéta pre dospelé psy, obsahujúca 
obmedzený počet ingrediencií. Táto diéta je veľmi vhodnou 
alternatívou doma pripravovanej hypoalergénnej diéty.

 £ Vzhľadom na to, že je potrebné vyvarovať sa vyvolania príznakov 
spôsobených potravinovou alergiou, je absolútne nevyhnutné, 
aby nebolo podávané žiadne iné krmivo, ale iba hypoalergénna 
diéta. V prípade, že chcú majitelia psov trpiacich potravinovou 
alergiou odmeniť, odporúča sa  použitie SPECIFIC™, CT-HY 
Hypoallergenic Treats.

 £ Pri psoch s gastrointestinálnymi ťažkosťami sa odporúča 
rozdeliť dennú kŕmnu dávku na 3 - 5 porcií za deň.

 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia je charakterizovaná 
výrazne zníženou sekréciou tráviacich enzýmov. SPECIFIC™ 
CDD Food Allergen Management je veľmi ľahko stráviteľná diéta 
a je  vhodná pre pacientov trpiacich exokrinnou pankreatickou 
insuficienciou. Avšak aj napriek tomu je podávanie preparátov 
uľahčujúcich trávenie odporúčané.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Šteňatá a gravidné alebo laktujúce suky
 £ Psy s preukázanou hypersenzitivitou na vajcia/ryžu

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Ryža, sušené vajcia, minerálne látky, bravčový tuk, hydrolyzovaná 
bielkovina (pod 10 000 daltonov), vitamíny a stopové prvky (vrátane 
chelátovaných stopových prvkov), sušená celulóza, psyllium, 
metionín, extrakt z rozmarínu. Prírodné antioxidanty (tokoferoly 
a vitamín C). Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Individuálna denná kŕmna dávka je závislá od mnohých faktorov, 
ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita 
a pod. Odporúča sa preto priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť psa a kŕmnu dávku upraviť podľa jeho individuálnych 
nárokov a potrieb.

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ - Technické 
informácie.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1584

Bielkovina g (hrubá) 16.0 10.1

Tuk g (hrubý) 12.0 7.6

Sacharidy g (NFE) 56.8 35.9

Vláknina g (hrubá) 1.0 0.6

Vápnik g 0.70 0.44

Fosfor g 0.54 0.34

Sodík g 0.50 0.32

Puríny  g 0.02 0.013

Omega-3 mastné kyseliny g 0.15 0.09

Pomer n-3:n-6 1:14 1:14

Voda g 8.5

kg g g g

2.5 65 55 40

5 105 90 70

10 180 150 120

15 245 200 160

20 300 250 200

25 355 295 235

30 410 340 270

35 460 380 305

40 505 420 335

50 600 500 400

60 685 570 455

70 770 640 515

80 850 710 565


