
SPECIFICTM CDD-HY FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Nežiaduce reakcie na potravu (potravinové alergie a/alebo potravinové intolerancie), ktoré majú za následok 
dermatologické a/alebo gastrointestinálne ťažkosti.

 £ Eliminačná potravinová diéta
 £ Zažívacie problémy spojené s hnačkou, vracaním a plynatosťou spôsobené malabsorpciou, maldigesciou, 

exokrinnou pankreatickou insuficienciou (EPI) a akútna gastroenteritída.
 £ Zápalové ochorenie čriev (IBD)

SPECIFICTM CDD-HY 
FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

Hydrolyzovaná bielkovina z lososa je vysoko stráviteľná a je slabo alergizujúca.

Ryža má nízku alergénnosť a je vysoko stráviteľná a vďaka tomu je ideálnou surovinou 
vhodnou do hypoalergénnych diét. Ryža neobsahuje lepok a je teda vhodná pre psy majúce 
alergiu na lepok alebo intoleranciu lepku.

Veľmi vysoká kvalita a stráviteľnosť použitých surovín robí z krmiva vhodnú voľbu najmä pre 
pacientov s hnačkou pôvodom z tenkého čreva.

Zvýšený obsah vitamínov A, E a B komplex, zinku a selénu podporuje zdravie kože a srsti 
a vysoké hodnoty vitamínov, minerálov a elektrolytov sú dôležité pre psy s gastrointestinálnymi 
ťažkosťami.

Kompletná a vyvážená diéta obsahujúca odporúčané množstvo živín na pokrytie potreby 
rastúcich aj dospelých psov. Diéta je vhodná aj pre šteňatá.
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ CDD-HY Food Allergen Management je kompletná, 

vyvážená hypoalergénna diéta obsahujúca obmedzený počet 
ingrediencií (je založená na ryži a hydrolyzovanej bielkovine 
z lososa), ktorá spĺňa požiadavky na výživu psov všetkých 
vekových kategórií trpiacich potravinovou alergiou. 

 £ Vzhľadom na to, že je nutné vyvarovať sa vyvolania príznakov 
spôsobených potravinovou alergiou, je absolútne nevyhnutné, 
aby nebolo podávané žiadne iné krmivo, ale iba hypoalergénna 
diéta. V prípade, že majitelia psov trpiacich potravinovou alergiou 
chcú svoje psy odmeniť, je na tento účel odporúčané použiť 
SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats. Tieto pochúťky 
neobsahujú žiadnu inú zložku a majú teda rovnaké ZLOŽENIE 
ako SPECIFIC™ CDD-HY Food Allergen Management a je 
nanajvýš pravdepodobné, že budú psy prijímajúce túto diétu 
veľmi dobre tolerovať.

 £ Doma pripravovaná eliminačná diéta nasledovaná provokačnou 
skúškou je pre diagnostiku nežiaducich reakcií považovaná za 
„zlatý štandard“. V prípadoch, keď však nie je možné doma diétu 
pripraviť, je možné využiť SPECIFIC™ CDD-HY Food Allergen 
Management.

 £ Vysoká kvalita a vysoko stráviteľné ingrediencie, nízky obsah 
vlákniny a zvýšený obsah elektrolytov znamená, že diéta je tiež 
veľmi vhodná pre pacientov s gastrointestinálnymi ťažkosťami 
spojenými s akútnymi ťažkosťami s absorpciou, maldigesciou 
a/alebo nedostatočnou funkciou pankreasu (EPI).

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

 £ Psyllium je rozpustná, napučiavajúca vláknina tvoriaca gél a je 
schopná naviazať niekoľkonásobne vyššie množstvo vody. Má 
priaznivý vplyv na reguláciu trávenia a aktivity čreva.

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

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

OBSAH ŽIVÍN

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

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1551

Bielkovina g (hrubá) 22.8 14.7

Tuk g (hrubý) 11.8 7.6

Sacharidy g (NFE) 48.2 31.1

Vláknina g (hrubá) 1.8 1.2

Vápnik g 1.05 0.68

Fosfor g 0.85 0.55

Sodík g 0.34 0.22

Omega-3 mastné kyseliny g 0.31 0.20

Pomer n-3:n-6 1:5 1:5

Voda g 8.5
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0 - 50%* 51 - 100%* Dospelý

kg g g g

2.5 130 95 55

5 215 160 90

7.5 290 220 125

10 360 270 150

12.5 430 320 180

15 490 370 205

20 610 455 255

25 720 540 305

30 825 620 345

35 930 695 390

40 1025 770 430

50 1210 910 510

60 1390 1040 585

70 1560 1170 655

80 1725 1295 725

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

* z hmotnosti dospelého jedinca


